
Mga 500 ka milya gikan sa baybayon sa kontinente ka
timog-silangag asya nahimutang ang pilipinas, nga
aduna kapuloan nga labaw sa 7,600 nga mga isla nga
gipanghambog ang usa ka mabulukon nga
kasaysayan,mauswagon gihulagway pinaagi sa
kalampusan o kauswagan sa kalidad o estado nga
gilangkuban sa daghang lainlaing mga elemento o
lahing klase nga makita sa palibot ug daghang yuta ug
mga talan-awon sa dagat.

Ingon usa ka nasud sa gambalay sa kadagatang
pasipiko bisan pa ang pilipinas sa kasubo giila usab sa
pagdawat pipila sa labing daotan nga kalamidad ug mga
katalagman sa tibuok kalibutan lakip kasagaran ang
baynte nga mga bagyo nga mosulod dinhi ug hinungdan
sa grabe nga kadaot matag-tuig.

Sa katingad-an gipasamot sa pilipinas ang kahimtang
niini ingon us aka mahuyang nga nag-uswag nga nasud
nga adunay pagsalig sa kusog sa carbon. Sa mga
imaging dekada nakita nga ang uling ang labing hugaw
nga petrolyo nga nag-okupar sa hapit 40% sa kinatibuk-
ang kapasidad sa mga pagpadagan sa mga planta sa
kuryente sa tibuok nasud lakip ang pilipnas nga naa
usab sa ika napulo nga mga nasud sa tibuok kalibutan
nga aduna plano sa pagpalad sa karbon dugang pa ang
sector sa enerhiya karon naka-focus sa dali nga pag
uswag sa lain pang petrolyo sa gas. 

Expanding fossil gas fleet
Karon, adunay unom (6) Ang gapadagan sa planta
sa fossil gas sa nasud nga adunay total nga
instalar nga kapasidad nga 3.453 GW.

Sa industriya nga kinataliwad-an, kini nga senaryo
kauban ang ambisyon nga giduso karon sa Department
of Energy (DOE) nga himuon ang Pilipinas ngadto sa
liquefied natural gas (LNG) trading ug trans-shask hub
sa Asia-Pacific, nga adunay pito ka LNG mga proyekto
sa terminal nga nakadawat na mga pahibalo nga
magpadayon. Kung matukod, kini nga mga terminal
magpadali sa pagbag-o sa suplay sa LNG gikan sa
tibuuk nga rehiyon.
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Total: 3452.5

Samtang ang kapasidad sa operasyon nakakita gamay
nga pagtaas sa miaging tunga ka dekada, ang
kapasidad sa fossil gas sa pipeline nakakita sa usa
kagamay nga pagtaas gikan sa 2,050 MW sa 2016
ngadto sa 7,100 MW o pito nga mga proyekto karon.
Adunay usab 10 nga gisugyot nga mga proyekto sa gas
nga adunay total nga kapasidad nga 10,400 MW nga
gitangtang sa Department of Energy (DOE) sa miaging
tuig, nga wala’y kumpirmasyon sa pagkansela.

 Facility

Ang labing kabag-o nga Philippine Energy Plan (PEP)
ug ang Nationally Determined Contribution (NDC) sa
nasud parehas nga nagbanabana nga fossil gas nga
adunay mahinungdanong papel sa sektor sa kuryente
labing menos sa sunod nga duha ka dekada, nga
gibanabana sa PEP ang naka-install nga kapasidad sa
fossil gas nga mosaka hangtod sa 21.66 GW sa 2040.

 Location
 Installed

Capacity (MW)

Batangas Combined
Cycle Power Plant -
Phase 1

Brgy. Dela Paz Proper,
Batangas City

875

875Batangas Combined
Cycle Power Plant -
Phase 2

Brgy. Dela Paz Proper,
Batangas City

Lloyds Energy
Philippines

San Pascual, Batangas
Bay

1,200

1,200GNPower Sisiman LNG
Combined Cycle Power
Plant

Mariveles, Bataan

Natural Gas-Fired Power
Plant

Pinamucan Ibaba,
Batangas City

1,100

1,200Mariveles Natural Gas
Power Project

Mariveles, Bataan

Energy World
Corporation CCGT
Power Plant

Brgy. Ibabang Pulo,
Pagbilao, Quezon

650

7,100 MWTotal:

 Facility

Samtang ang kapasidad sa operasyon nakakita gamay
nga pagtaas sa miaging tunga ka dekada, ang
kapasidad sa fossil gas sa pipeline nakakita sa usa
kagamay nga pagtaas gikan sa 2,050 MW sa 2016
ngadto sa 7,100 MW o pito nga mga proyekto karon.

Pahawa sa among
babayon! 
Pakigbisog sa pagpalapad sa fossil gas sa Pilipinas

Table 1: Lista ng mga operating fossil gas plant - ngalan ug
lokasyon sa lugar, kapasidad

Table 2: Lista sa mga planta nga fossil gas sa pipeline - ngalan ug
lokasyon sa proyekto, kapasidad



Ang pagdugang nga pagsalig sa fossil gas
nakapasamot usab sa kahimtang sa Pilipinas nga
adunay usa sa labing kataas nga presyo sa kuryente sa
Asya, nga ikaduha ra sa Japan. Sa ilalum sa mga
kasabutan sa suplay sa kuryente kauban ang Meralco,
ang labing kadaghan nga kagamitan sa pag-apud-apod
sa nasud, ang rate sa paghimo og kontrata sa mga
planta sa fossil gas gikan sa Php 3.7121 hangtod
5.5348 / kWh.

Lima sa unom nga nagpadagan nga mga fossil gas plant
sa nasud ang nagsalig sa Malampaya alang sa ilang
panginahanglanon sa gasolina. Hinuon, ang duha ka
dekada nga natad hapit na matapos ang kontrata sa
serbisyo kaniadtong 2024, nga gipaabot nga mahurot
ang mga reserba niini sa 2027 hangtod 2029.

Fossil gas: hulga sa siguridad sa
enerhiya sa PH, pagsarang sa
kaugalingon, ug kaarang sa
elektrisidad

Malampaya Gas Field. Photo: Manila Bulletin.

Bisan pa, sa miaging tuig, ang mga rate sa pagmugna og
gas nga gipasunud sa mga konsyumer nagbag-o
hangtod sa sobra ka taas nga presyo, bisan nga moabot
hangtod sa PhP 6.2789 / kWh nga mas taas kaysa sa
mga rate sa kasabutan sa supply sa kuryente. 

Gipahinungod kini sa lainlaing mga hinungdan, lakip ang
mga napugos nga pagkawala ug pagbag-o sa presyo sa
gasolina. Ang nag-abut nga pagsalig sa gi-import nga
suplay sa gas nga fossil labi nga mograbe niini, nga
gibutyag ang mga konsyumer sa mga pagbag-o sa gasto
sa LNG gikan sa tibuuk nga rehiyon. Giisip nga ang
Meralco nagpalit usab ug Power Generation sa Php 2.99
/ kWh gikan sa Solar Farm sa Solar Philippines Tarlac
Corp., ang fossil gas tin-aw nga dili labi ka barato o
masaligan nga kapilian.

Karon, ang tanan nga suplay sa fossil gas nga gigamit
sa paghimo og kuryente sa Pilipinas gikan sa tulo nga
aktibo nga uma: ang Malampaya Gas Field, Libertad
Gas Field, ug Alegria Oil Field.

Photo: Meralco

 Project  Location

Energy World Gas Operations
Philippines, Inc.

Brgy. Ibabang Pulo, Pagbilao,
Quezon

Linseed Field Power Corporation Ilijan, Batangas

FGEN LNG Corporation Barangays Sta. Clara, Sta. Rita
Aplaya, and Bolbok, Batangas
City

Excelerate Energy L.P. About 9.5 km offshore, Batangas
Bay

Vires Energy Corporation Batangas Bay, Brgy. Simlong,
Batangas City

Batangas Clean Energy, Inc. Brgy. Pinamucan Ibaba, Batangas
City

Shell Energy, Philippines, Inc. Tabangao, Batangas City

CNOOX Phoenix Petroleum
Philippines, Inc.

Batangas, Batangas Province

PNOC Limay, Second District, Bataan

PNOC Mabini, Batangas

GNPower Mariveles, Bataan

Ang kakulang sa kaugalingon nga kaarang sa kusog
magbilin sa nasud nga delikado nga makahatag mga
peligro sa pagkaguba nga gipataas labi pa sa panahon
sa pandemya, ug mga peligro sa seguridad samtang ang
China nagpadayon sa pagpakita sa agresibo nga
pamatasan sa pagpalapad sa militar sa sulud o duul sa
siyam ka dash line claim.

Bisan kung gitinguha sa gobyerno nga mapadali ang
pagsuhid ug pagdiskubre sa mga bag-ong natad sa
domestic gas, ang pagpalapad sa taliwala sa mga
industriya sa hilisgutan ug sa hilisgutan samtang ang
suplay sa gas gikan sa Malampaya nagkagamay
hinungdan nga nameligro ang Pilipinas nga magsalig
lang sa mga gi-import nga gasolina, nameligro ang
among siguridad sa enerhiya ug kaugalingon.

Table 3: Lista sa mga proyekto sa terminal sa LNG



Karon, ang labing kataas nga ambisyon nga giduso sa
mga lawas sa gobyerno nga adunay 35% RE sa
pagsagol sa kuryente sa 2030, bisan pa sa mga
nahibal-an gikan sa pareho nga pagtuon sa gobyerno
ug sibil nga giingon nga ang 50% nga pagsagol sa RE
posible na sa katapusan sa dekada. Ang pag-uswag sa
mga pasilidad sa fossil gas nagbalhin sa oras ug mga
kahinguhaan nga magamit aron mapadali ang pag-
uswag sa RE, nga nagresulta sa paglayo sa us aka
potensyal nga hapit na mabag-o nga enehiya nga
gipaandar sa umaabot alang sa nasud.

Pinauyon sa pagbanabana sa DOE sa 2016, ang Pilipinas adunay daghang buhawi nga potensyal nga mabag-o nga
dili moubus sa 250 GW, wala’y labot ang solar power ug uban pang mga potensyal nga offshore system. Bisan
kung adunay usa ka Renewable Energy Law kaniadtong 2008 pa, bisan pa, ang pag-uswag sa RE nagpadayon nga
naa sa luyo.

Sa Estados Unidos, gipahibalo ni Presidente
Joe Biden ang mga plano nga wagtangon
ang fossil gas sa sunod nga 15 ka tuig.

Kasamtangan, karon gitun-an sa
kongreso sa Pilipinas ang mga
panukiduki nga aron masundan ang pag-
uswag sa mga industriya sa tunga ug
downstream nga fossil gas nga wala’y
hisgutan ang mga exit plan ug timeline.

Si Presidente Werner Hoyer sa European
Investment Bank (EIB), ang braso sa
pagpangutang sa European Union, nag-awhag
usab sa mga estado nga miyembro sa Europa
nga tangtangon ang mga fuel fossil.

Wala’y lugar alang sa gas sa lumba sa klima nga 1.5 ° C?
Kasagaran nga gitawag sa mga tigpasiugda ingon 'limpyo nga enerhiya' alang sa adunay usa ka labing ubos nga
konsentrasyon sa carbon emissions kaysa sa karbon, fossil gas, sa tinuud, dili mas maayo kaysa ubang mga fossil
fuel sa pag-aghat sa katalagman nga pagbag-o sa klima.

Sa tibuuk kalibutan, daghang mga nasud ang
nagpalayo na sa gas.

Sa usa ka bag-o nga pagtuon, ang International Energy
Agency (IEA), usa ka think-tank sa kalibutan nga giila
nga awtoridad sa mga isyu sa enerhiya, nakit-an nga
wala’y bag-ong karbon, gas, o planta sa lana ang
kinahanglan itukod sa bisan asang bahin sa kalibutan
aron mapadayon ang usa ka higayon sa paglimita sa
pagtaas sa temperatura sa kalibutan sa katuyoan sa
Kasabutan sa Paris nga 1.5 ° C gikan sa lebel sa wala
pa industriya.

Photo: IEA Report

Usa ka agianan gikan sa dalan ngadto sa 100% nga Renewable energy.

Sa pagkonsiderar sa kaangayan ug patas nga bahin sa tubag sa klima sa kalibutan, ang pipila ka mga nasud
nagdeklarar nga dili kaayo mga ambisyoso nga mga katuyoan nga adunay fossil gas ingon usa ka transisyon o
taytayan nga gasolina — kini nagpasabut nga ang fossil gas kinahanglan magsilbi ingon usa ka puli nga low-carbon
fuel alang sa karbon ug langis sa pagminusan ang mga carbon dioxide emissions sa dali nga panahon samtang
naghatag usab usa ka leverage aron mahimo’g mabag-o. Ang papel sa fossil gas ingon usa ka fuel fuel gikan pa
nahimo’g usa ka grabe nga debate nga panguna nga naglibot sa pagtino hangtod kanus-a kinahanglan nga
mogamit fossil gas, kung tanan. Sa kinataliwad-an sa debate kini nga kurso naa ang labi ka kritikal nga pangutana -
kinahanglan ba naton ipunting ang mga paningkamot, kapanguhaan, ug oras nga nagpasiugda og fossil gas o
Renewable Energy?



Bahin sa usa ka ilalom sa
dagat nga kaila nga Coral
Triangle, gitawag kini nga
"Sentro sa Sentro" sa
biodiversity sa mga isda sa
dagat sa kalibutan.
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Ang polusyon ug kasamok gikan sa pagpatuman ug pagpadagan sa mga proyekto sa LNG ug fossil gas sa
Batangas naghulga nga mabuhi ang kinabuhi sa kadagatan sa VIPMC ug ang kahimsog, seguridad sa
pagkaon, ug panginabuhian sa mga komunidad sa kabaybayonan ug mga negosyo sa palibot niini. Ang
Fisherfolk, nga kauban na sa labing huyang ug kawad-on nga mga sektor sa nasud, bahin sa mga gitakda
nga labi ka daghan nga maapektuhan. Ang pagpreserba sa VIPMC gikan sa fossil gas naghubad usab sa
pagpanalipod sa kaayohan sa mga Pilipino ug kinabuhi sa dagat nga gitawag nga mga baybayon ug
katubigan nga puy-anan.

Puy-anan sa labaw sa 1,700
nga mga species sa isda sa
baybayon, labaw pa sa 300
nga mga coral species, dili
moubus sa 3 mga
endangered species sa
pagong, ug lainlaing mga
klase sa kinabuhi sa dagat.

Ang Verde Island Passage nga
nameligro: Pagpanalipod sa kinabuhi
sa taas ug sa ilawom sa among
katubigan

Naghatag pagkaon ug
panginabuhian sa labaw sa
7 milyon nga mga Pilipino
sa pangisda, pangisdaan, ug
mga sektor sa turismo.
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Kadaghanan sa naa na ug gisugyot nga mga fossil gas
plant ug mga terminal sa LNG naa mahimutang sa
Batangas City ug Batangas Bay, nga bahin sa usa sa
labing sensitibo sa kalikopan nga lugar sa nasud: ang
Verde Island Passage Marine Corridor (VIPMC), usa ka
marine biodiversity hotspot naglangkob sa lima ka
probinsya ug naglangkob sa 36 Protected Seas.

gisugyot nga mga fossil gas plant, ug gisugyot nga mga terminal sa LNG
Ang lugar sa VIPMC, nga adunay marka sa pagpadagan sa mga fossil gas plant, 

Tungod kay adunahan kini
sa natural nga kahinguhaan
ug biodiversity nga anaa sa
lugar, lainlaing mga grupo
ug organization nanawagan
ug nagduso nga ilhon kini
isip usa ka World Heritage
Site.
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