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SPU-høring: Europa-Kommissionens meddelelse om energipakke for gas
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger af overordnet karakter til EU-Kommissionens
forslag til ny en revision af gasdirektivet for det indre gasmarked, revision af forordning om adgang
til gastransmissionssystemet og forordning om foranstaltninger til opretholdelse af
gasforsyningssikkerheden.
Landbrug & Fødevarer ser positivt på den forslåede tilpasning af reguleringen for EU’s interne
marked vedvarende gas, naturgas og brint, så den i endnu højere grad reflekterer væsentlige
hensyn som forbrugerbeskyttelse, forsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv omstilling. Det er
i den henseende vigtigt, at det interne marked for gas styrkes, så kapaciteten af naturgas og nye
grønne gasser udnyttes optimalt på tværs af grænserne.
Den grønne omstilling af gassystemet skal tage hensyn til industriens behov for en høj
forsyningssikkerhed og konkurrenceevne på det globale marked. Her er det vigtigt at EUreguleringen i højere grad bidrager til en bedre tværnational udnyttelse af gassen, ligesom en høj
grad af teknologineutralitet er nødvendig for at sikre udbygningen af den mest optimale infrastruktur
og produktion af grønne gasser.
Det er i den henseende også vigtigt, at medlemsstaterne får nogle bredere rammer til at fastlægge
forsyningsprincipper bundet op på nationale afgrænsede forhold. Med lav energifattigdom, en øget
elektrificering og et udbygget fjernvarmenet i Danmark, bør der således være mulighed for at vægte
øvrige hensyn, når der eks. træffes beslutninger om afbrydelighed af gaskunder. Her mangler den
nuværende regulering fleksibilitet og understøtter ikke øvrige hensyn såsom fødevaresikkerhed og
veterinære hensyn. Det er derfor også positivt, at Kommissionen understreger, at medlemsstaterne
skal have mulighed for at definere, hvem der må anses for at være udsatte gaskunder og derefter
tilpasse sine indsatser for at beskytte denne gruppe.
Det er endeligt vigtigt, at reguleringen af nye forsyningsområder, såsom brint, bliver indrettet
hensigtsmæssigt fra starten, så der sikres gennemsigtighed og konkurrence.

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere
kommentarer, hvis vi finder behov for dette.
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