
Off Our Coasts!
Labanan ang paglawak ng fossil gas sa Pilipinas

Halos 500 na milya mula sa baybayin ng Timog
Silangang Asya ay matatagpuan ang Pilipinas, isang
arkipelagong may higit sa 7,600 na mga isla na
ipinagmamalaki ng isang makulay na kasaysayan,
masaganang biodiversity, at mayayabong na lupa at
dagat.

Bilang isang bansa na nasa baybayin ng Karagatang
Pasipiko, gayunpaman, ang Pilipinas ay sa kasamaang
palad ay kilala rin sa pagtanggap ng ilan sa mga
nakamamatay na kalamidad at sakuna sa mundo,
kabilang ang halos dalawampung bagyo na pumapasok
dito at ang malaking pinsala na dala nito sa bawat taon.

Mas lalong pinalala ng Pilipinas ang katayuan nito
bilang isang bansa na bulnerable sa mga kalamidad sa 
 pagtangkilik sa carbon-intensive energy. Sa pagtatapos
ng nakaraang dekada, ang coal o karbon, ang
pinakamaduming fossil fuel, ay sumasakop sa halos
40% ng kabuuang nakatayong nagooperate na power
plant sa buong bansa. Kasama din ang Pilipinas sa
nangungunang sampung bansa sa buong mundo na
may pinakamalaking plano sa pagpapalawak ng coal
plans. Ngayon naman, panibagong fossil fuel ang
gustong palawigin sa sektor ng enerhiya: fossil gas. 

Pagpapalawak ng Fossil Gas Fleet
Sa kasalukuyan, mayroong anim na operating fossil gas
plants sa bansa na may kabuuang tumatakbong
kapasidad na 3.453 MW.

Sa midstream industry, ang sitwasyong ito ay
nasususportahan ng ambisyon na sinusulong ng
Department of Energy (DOE) na gawin ang Pilipinas na
liquefied natural gas (LNG) trading at trans-shipment
hub ng Asia-Pacific. Sa kasalukyan, may pitong LNG na
terminal projects na meron nang mga abiso para
magpatuloy. Kung maitatayo, ang mga terminal na ito
ay magiging bagsakang ng supply ng LNG mula sa
buong rehiyon ng Southeast Asia.

Table 1: Operating Fossil Gas Plants

 Facility  Location
 Installed

Capacity (MW)

 Avion

 Ilijan

 San Gabriel

 San Lorenzo

 Santa Rita

 DESCO Natural Gas

Bolbok, Batangas

Ilijan, Batangas

San Gabriel, Batangas

Sta. Rita, Batangas

Sta. Rita, Batangas

Bogo City, Cebu

100.6

1277

430

549.1

1094.8

1

Total: 3452.5

Mayroon ding sampung mga iminungkahing proyekto
ng gas na may kabuuang kapasidad na 10,400 MW na
tinanggal sa listahan ng Department of Energy (DOE)
noong nakaraang taon, na walang kumpirmasyon sa
pagkansela. Ang pinakabagong Philippine Energy Plan
(PEP) at Nationally Determined Contribution (NDC)
parehong forecast fossil gas ay merong malaking papel
sa sektor ng kuryente hanngang 2040.

 Facility

Nasa palagay ng PEP na ang naka-install na kapasidad
ng fossil gas ay maaring tumaas hanggang 21.66 GW
sa 2040.

Table 2: Fossil Gas Plants in the Pipeline

 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

Kahit na hindi gaano kalaki ang dinami ng tumatakbong
kapasidad ng fossil gas nitong huling kalahating
dekada, ang kapasidad ng fossil gas sa pipeline ay
nakakita naman ng malaking pagtaas mula sa 2,050
MW noong 2016 hanggang 7,100 MW o pitong proyekto
ngayon.



Ang paglala ng pagtangkilik sa fossil gas ay
nagpapalala din sa katayuan ng Pilipinas bilang
mayroong isa sa pinakamataas na rate ng kuryente sa
Asya, pangalawa lamang sa Japan. Sa ilalim ng mga
kasunduan sa suplay ng kuryente sa Meralco, ang
pinakamalaking utility ng pamamahagi sa bansa, ang
mga rate ng henerasyon ng kontrata ng mga fossil gas
plants ay mula sa Php 3.7121 hanggang 5.5348 / kWh.

Lima sa anim na operating fossil gas plants sa bansa
ang umaasa sa Malampaya para sa kanilang mga
pangangailangan sa gasolina. Ang dalawang dekadang
old field, gayunpaman, ay malapit na matapos ang
kontrata sa 2024, kasama ang mga reserba na
inaasahan na maubos sa 2027 hanggang 2029.

Fossil gas: banta sa seguridad ng
enerhiya ng PH, pagiging sapat, at
kakayahang gumamit ng kuryente

Malampaya Gas Field. Photo: Manila Bulletin.

Gayunpaman, sa nakaraang taon, ang gas generation
rates na nakuha ng mga konsyumer ay nagbago at 
 lumabis pa sa nasabing rate, at umaabot pa hanggang
sa PhP 6.2789 / kWh na mas mataas kaysa sa mga rate
na napagkasunduan sa supply ng kuryente.

Ang mga ito ay nasasabing may iba't ibang mga
kadahilanan, kabilang ang mga sapilitang pagbaba at
pagbabago ng presyo ng gasolina. Ang pag-asa sa pag-
import ng fossil gas supply ay magpapalala nito, na
sinasabing gastos ng mga mamimili ng LNG mula sa
buong rehiyon. Isinasaalang-alang na ang Meralco ay
bumili din ng solar power sa Php 2.99 / kWh mula sa
Solar Philippines Tarlac Corp.’s Solar Farm, ang fossil
gas ay malinaw na hindi mas abot kaya o maaasahang
pagpipilian.

Sa kasalukuyan, ang lahat ng fossil gas supply na
ginagamit para sa power generation sa Pilipinas ay
nagmula sa tatlong lokal na aktibong field: ang
Malampaya Gas Field, Libertad Gas Field, at Alegria Oil
Field.
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Table 3: Proposed LNG Terminals

 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 paghina ng seguridad at kasarinlan natin sa
enerhiya ay magdudulot ng mga panganib ng putol-putol
at palpak na serbisyo ng kuryente. Delikado ito lalo na sa
konteksto ng umiiral na pandemya at ang pagbangong
kakailanganin natin sa hinaharap, kung saad mahalag
ang kuryenteng maaasahan. Dagdag dito, may panganib
sa seguridad habang ang China ay patuloy na
nagpapakita ng agresibong pag galaw sa pagpapalawak
ng militar nito sa loob o malapit sa nine-dash line claim

Kahit na hangarin ng pamahalaan na mapadali ang
paghahanap at pagtuklas ng mga bagong domestic gas
fields, ang pagpapalawak ng midstream at downstream
na industriya habang paubos ang suplay ng gas mula sa
Malampaya ay banta na sa hinaharap, maaaring maging
sobra-sobra ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na
supply. Kaakibat nito ang panganganib ng suguridad at
kasarinlan o self-sufficiency ng enerhiya natin.



Ngayon, ang pinakamataas na ambisyon na
isinusulong ng mga ahensiya ng gobyerno ay ang
magkaroon ng 35% RE sa power mix sa 2030, sa kabila
ng mga natuklasan mula sa parehong pag-aaral ng
gobyerno at sa ating lipunan na nagsasaad ng isang
50% RE mix ay posible na sa pagtatapos ng dekada.
Ang pag-unlad ng mga pasilidad ng fossil gas ay
makakabwas sa oras at mapagkukunan na maaaring
magamit upang mapadali ang pagsulong ng RE, na
nagreresulta sa isang ruta mula sa isang potensyal na
papalapit na pagbabago ng enerhiya na magsu suplay
sa kinabukasan ng ating bansa.

Batay sa DOE noong 2016 tinatayang, ang Pilipinas ay may maraming potensyal na Renewable Energy (RE) na hindi
bababa sa 250 GW, hindi kasama ang solar power at iba pang mga potensyal na sistema ng malayo sa kabayanan.
Sa kabila ng pagkakaroon ng Renewable Energy Law nang maaga noong 2008, gayunpaman, ang pag-unlad ng RE
ay patuloy na nawawala.

Pagtaliwas sa daan patungong 100% renewable energy

Sa Estados Unidos, inihayag ni Pangulong
Joe Biden ang mga plano na tanggalin ang
fossil gas sa susunod na 15 taon. Samantala, ang senado at kongreso ng

Pilipinas ay kasalukuyang gumagawa ng mga
panukalang batas na layong pabilisin ang
pagpapaunlad sa midstream at downstream na
fossil gas industries nang walang plano sa
paglimita at kalaunang pagtigil sa paggamit ng
maruming enerhiya galing sa fossil gas.

Si Pangulong Werner Hoyer ng European
Investment Bank (EIB), ang lending arm ng
European Union, ay hinikayat din ang mga
miyembro ng Europa na alisin ang mga fossil
fuels.

May lugar ba para sa gas sa gitna ng krisis sa klima at paghahabol sa ambisyong
1.5 °C?
Madalas na tinatawag ng mga sumusuporta dito ang fossil gas bilang 'malinis na enerhiya', dahil 'di umano sa mas
mababang konsentrasyon ng carbon emission nito kaysa coal. Ang fossil gas, sa katunayan, ay hindi totoong mas
maganda kaysa sa iba pang mga fossil fuels at dagdag na dahilan pa rin sa pagbabago ng klima.

Sa isang pag-aaral, ang International Energy Agency
(IEA) isang think-tank na kilala sa buong mundo bilang
awtoridad sa mga isyu sa enerhiya, ay nagsabi na
walang bagong karbon, gas, o planta ng langis na
maaari pang  maiitayo sa anumang bahagi ng mundo
kung nais natin na maingatan ang nananatiling
pagkakataon na malimitahan ang pagtaas ng
temperatura nang hindi lalampas sa 1.5 ° C, tulad ng
napagkasunduan sa Paris Agreement. Sa buong
mundo, maraming mga bansa ang lumipat na galing sa
gas:
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Bilang pagkilala sa tungkuling maging bahagi ng pandaigdigang layuning matugunan ang lumalalalang krisis sa
klima, ang ilang mga bansa ay nagpahayag na ng ilang plano o pangakong lumipat sa mas malinis na
mapagkukuhanan ng kuryente. Ang ilan ay binabalak na gamitin ang fossil gas bilang bridge fuel - pamalit sa
karbon at langis upang mabawasan ang mga paglabas ng carbon dioxide sa mga susunod pang panahon habang
pinalalago ang renewable energy. Gayun pa man, ang papel na gagampanan ng fossil gas bilang isang bridge fuel
ay paksa pa ng matinding debate, na kalakihan ay umiikot sa kung hanggang kailan kinakailangan na gumamit ng
fossil gas, o kung talaga nga bang kinakailangan ito. Ang pinakamatinding tanong sa debateng its: dapat ba tayong
maglaan pa ng panahon sa pagpapalaganap ng fossil gas, o mas maiigi bang dumiretso na sa pagtangkilik sa
renewable energy?



Bahagi ng isang ilang sa
ilalim ng dagat na kilala
bilang Coral Triangle, ito ay
tinawag na "Center of the
Center" of Marine Shore Fish
Biodiversity of the World.
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Ang polusyon at kaguluhan mula sa pagpapatupad at pagpapatakbo ng mga proyekto ng LNG at fossil gas
sa Batangas ay nagbabanta sa kaligtasan ng mga lamang dagat sa VIPMC at sa kalusugan, seguridad ng
pagkain, at kabuhayan ng mga mamamayanan kasama na din ang negosyo sa baybayin at sa paligid nito.
Ang mga mangingisda, na kabilang sa mga pinaka mahina at mahirap na sektor sa bansa, ay bahagi ng
mga nakatakdang labis na naapektuhan. Ang pagpreserba ng VIPMC mula sa fossil gas ay sinasabing po
protekta sa kabutihan at kagalingan ng mga Pilipino at lamang dagat, dahil ito ang kanilang tinatawag na
tahanan.

Tahanan ng higit kumulang
1,700 species ng isda sa
baybayin, higit sa 300 mga
species ng coral, hindi
bababa sa 3 endangered
species ng pagong, at iba't
ibang iba pang mga uri ng
lamang dagat

Ang nangaganib na Verde Island
Passage

Nagbibigay ng pagkain at
kabuhayan sa higit sa 7
milyong mga Pilipino sa
sektor ng pangingisda,
aquaculture, at turismo.
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Karamihan sa mga umiiral at iminungkahing fossil gas
plants at LNG terminals ay matatagpuan sa Batangas
City at Batangas Bay, na bahagi ng isa sa mga pinaka-
sensitibong lugar sa bansa: ang Verde Island Passage
Marine Corridor (VIPMC) isang marine biodiversity
hotspot na sumasaklaw sa limang mga lalawigan at
sumasaklaw sa 36 Marine Protected Areas. 

Fossil gas and LNG projects in Batangas

Dahil sa dami ng samu’t
saring namumuhay dito,
iba’t ibang grupo na ang
nananawagan na makilala
ito bilang isang World
Heritage Site.
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