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SPU-høring: Europa-Kommissionens forslag om gaslagre
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger af overordnet karakter til EuropaKommissionens forslag til ændring af forordning for gasforsyningssikkerhed og forordning for
adgang til naturgasnettet.
Landbrug & Fødevarer ser positivt på Kommissionens forslag om at introducere et fælles
europæisk krav til opfyldning af gaslagre.
Gasforsyning er central for fødevareindustrien, da mange virksomheder har et stort gasforbrug, der
vanskeligt kan omstilles til alternative brændsler eller elektrificeres. Med risikoen for en akut
gasforsyningskrise er det er derfor vigtigt, at der tages alle foranstaltninger for at opretholde
gasforsyningen.
Den stigende andel biogas i det danske gassystem og det danske lagerniveau giver et godt
udgangspunkt for opretholdelse af gasforsyningssikkerheden, men der er et stort
usikkerhedselement ift. de nødforanstaltninger og processer, der er forbundet med en fælles
europæisk gasforsyningskrise, særligt hvad udveksling af solidaritetsgas til Tyskland vil betyde for
danske gaskunder.
Derfor finder Landbrug & Fødevarer, at et fælles europæisk krav til opfyldning af gaslagrene er et
godt skridt i retning af en mere robust forsyningssituation i Danmark såvel som resten af EU. Vi
støtter desuden op om Kommissionens meddelelse om at arbejde for fælles indkøb af gas til
opfyldning af lagre og dækning af gasforsyning for at sikre mere konkurrencedygtige priser.
Landbrug & Fødevarer er generelt enige i, at det er vigtigt at styrke energiunionen og det indre
marked for gas for at sikre en bedre fælles europæisk udnyttelse af gassen. Øget fokus på fælles
foranstaltninger bør dog ikke stå alene, da der også er behov for øget fleksibilitet til, at
medlemsstater kan fastlægge principper for forsyningssikkerhed bundet op på de respektive
nationalt afgrænsede forhold. Det gælder bl.a. ift. kriterierne bag udvælgelsen af gaskunder, der
bør varetages som beskyttede kunder.
Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere
kommentarer, hvis vi finder behov for dette.
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