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19.10.2016 A8-0278/1 

Pozměňovací návrh  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a další 

 

Zpráva A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že zemní plyn je 

fosilním palivem, jež může, pokud s ním 

není správně zacházeno, uvolňovat po 

celou dobu svého životního cyklu (výroba, 

přeprava, spotřeba) významná množství 

methanu; vzhledem k tomu, že potenciál 

globálního oteplování v horizontu 20 let, a 

tudíž i dopad na změnu klimatu jsou u 

methanu výrazně vyšší než u CO2; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/2 

Pozměňovací návrh  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a další 

 

Zpráva A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vzhledem k tomu, že v souladu 

s Pařížskou dohodou (COP 21) musí být 

politika EU v oblasti plynu přizpůsobena 

tak, aby vyhovovala dohodnutému cíli 

omezit růst celosvětové teploty na 1,5 °C 

nad úrovní před industrializací; vzhledem 

k tomu, že se předpokládá, že plyn bude 

nadále plnit v rámci energetického 

systému EU, především v průmyslové 

výrobě a jako zdroj tepla v budovách 

důležitou úlohu až do roku 2050, kdy 

musí být emise skleníkových plynů v 

souladu s Pařížskou dohodou 

a energetickým plánem EU sníženy na 80-

95% oproti úrovni z roku 1990; vzhledem 

k tomu, že význam plynu bude klesat a 

jeho využívání musí být v dlouhodobém 

horizontu postupně ukončeno, protože EU 

bude plnit své ambiciózní cíle v oblasti 

emisí skleníkových plynů, energetické 

účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 

a bude přecházet na udržitelné 

hospodářství; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Pozměňovací návrh  3 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Cornelia Ernst a 

další 

 

Zpráva A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. zdůrazňuje, že je nezbytné zvyšovat 

na fórech pro globální volný obchod 

povědomí o ekologických, klimatických 

a sociálních dopadech dováženého LNG; 

zdůrazňuje zejména, že je třeba zajistit, 

aby byly minimalizovány fugitivní emise 

metanu; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Pozměňovací návrh  4 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a další 

 

Zpráva A8-0278/2016 

András Gyürk 

Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. konstatuje, že i když používání LNG 

a CNG může představovat použitelné 

dočasné řešení, pokud jde o snižování 

dopadu dopravy na životní prostředí, bude 

z dlouhodobého hlediska přínosem pouze 

tehdy, bude-li současně probíhat přechod 

na využívání zkapalněného bioplynu 

(LBG) a zároveň budou podporovány další 

formy energie z obnovitelných zdrojů, a to 

i na základě zajištění interoperability 

systémů využívajících LNG a LBG; 

70. konstatuje, že i když používání LNG 

a CNG může představovat použitelné 

dočasné řešení, pokud jde o snižování 

dopadu dopravy na životní prostředí, bude 

z dlouhodobého hlediska přínosem pouze 

tehdy, bude-li současně probíhat přechod 

na využívání zkapalněného bioplynu 

(LBG) a zároveň budou podporovány další 

formy energie z obnovitelných zdrojů, a to 

i na základě zajištění interoperability 

systémů využívajících LNG a LBG; 

zdůrazňuje, že strategie EU pro LNG musí 

zapadat do širšího rámce evropských cílů 

a priorit v oblasti klimatu a energetiky 

a musí se zaměřovat na snížení poptávky, 

zvýšení energetické účinnosti a postupný 

ukončení využívání fosilních paliv; 

Or. en 

 

 


