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Изменение  1 

Флавио Дзанонато, Каролина Пунсет, Якоп Далунде, Дарио Тамбурано, Неоклис 

Силикиотис и други 

 

Доклад A8-0278/2016 

Андраш Дюрк 

Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение 

2016/2059(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че природният 

газ е изкопаемо гориво, което, ако не 

бъде управлявано правилно, може да 

изпуска значителни количества 

метан в рамките на своя жизнен 

цикъл (производство, транспорт, 

потребление); като има предвид, че 

потенциалът за глобално затопляне 

на метана е значително по-висок от 

този на CO2 за 20-годишен период от 

време, и следователно има 

значително въздействие върху 

изменението на климата; 

Or. en 
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Флавио Дзанонато, Каролина Пунсет, Якоп Далунде, Дарио Тамбурано, Неоклис 

Силикиотис и други 

 

Доклад A8-0278/2016 

Андраш Дюрк 

Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение 

2016/2059 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2а. като има предвид, че съгласно 

Споразумението от Париж, 

постигнато на 21-вата Конференция 

на страните по Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата 

(COP 21) е необходимо политиката на 

ЕС по отношение на газа да бъде 

адаптирана, за да съответства на 

поставената цел за задържане на 

световното повишаване на 

температурата до не повече от 1,5°C 

в сравнение с нивата преди началото 

на индустриализацията; като има 

предвид, че се очаква газта да 

продължава да играе роля в 

енергийната система на ЕС до 2050 г., 

когато в съответствие със 

Споразумението от Париж и 

Енергийната пътна карта на ЕС 

емисиите на парникови газове ще 

трябва да бъдат намалени с 80 – 90% 

под равнищата от 1990 г., особено в 

промишленото производство и като 

източник на отопление в сгради; като 

има предвид, че ролята на газта ще 

намалява и нейната употреба трябва 

да бъде прекратена в дългосрочен 

план, в хода на постигането от 

страна на ЕС на амбициозните цели, 

които си е набелязал, относно 

емисиите на парникови газове, 
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енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници 

и да осъществи прехода към 

устойчива икономика; 

Or. en 
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Флавио Дзанонато, Каролина Пунсет, Якоп Далунде, Дарио Тамбурано, Корнелия 

Ернст и други 

 

Доклад A8-0278/2016 

Андраш Дюрк 

Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение 

2016/2059(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  49a. подчертава необходимостта от 

повишаване на осведомеността 

относно екологичните, 

климатичните и социалните 

последици от вноса на втечнен 

природен газ (LNG) на световните 

форуми за свободна търговия; 

подчертава по-специално 

необходимостта да се гарантира, че 

емисиите изпуснат метан са сведени 

до минимум; 

Or. en 
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Флавио Дзанонато, Каролина Пунсет, Якоп Далунде, Дарио Тамбурано, Неоклис 

Силикиотис и други 

 

Доклад A8-0278/2016 

Андраш Дюрк 

Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение 

2016/2059(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. отбелязва, че макар втечненият 

природен газ (LNG) и сгъстеният 

природен газ да могат да представят 

надеждни преходни решения за 

намаляване на въздействието на 

транспорта върху околната среда, 

техните дългосрочни ползи ще бъдат 

реализирани само ако се насърчава 

едновременно плавният преход към 

използването на втечнен биогаз (LBG) и 

други форми на възобновяема енергия, 

като се гарантира оперативната 

съвместимост на системите за втечнен 

природен газ и за втечнен биогаз; 

70. отбелязва, че макар втечненият 

природен газ (LNG) и сгъстеният 

природен газ да могат да представят 

надеждни преходни решения за 

намаляване на въздействието на 

транспорта върху околната среда, 

техните дългосрочни ползи ще бъдат 

реализирани само ако се насърчава 

едновременно плавният преход към 

използването на втечнен биогаз (LBG) и 

други форми на възобновяема енергия, 

като се гарантира оперативната 

съвместимост на системите за втечнен 

природен газ и за втечнен биогаз; 

подчертава, че стратегията на ЕС за 

втечнен природен газ (LNG) трябва да 

бъде част от по-широкообхватните 

европейски цели и приоритети в 

областта на климата и 

енергетиката и да съответства на 

споразумението, постигнато на 21-

вата Конференция на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (COP 21), като 

поставя акцент върху намаляването 

на търсенето, повишаването на 

енергийната ефективност и 

прекратяването на използването на 

изкопаеми горива; 

Or. en 


