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19.10.2016 A8-0278/1 

Grozījums Nr.  1 

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

Sylikiotis un citi 

 

Ziņojums A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu 

2016/2059(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā dabasgāze ir fosilais 

kurināmais, kas savā dzīves ciklā 

(ražošana, transports, patēriņš) var emitēt 

ievērojamu metāna daudzumu, ja šīs 

darbības netiek veiktas pienācīgi; tā kā 

metāna globālās sasilšanas potenciāls 20 

gadu laikposmā ir ievērojami augstāks 

nekā CO2 potenciāls un tādējādi tam ir 

būtiska ietekme uz klimata pārmaiņām; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/2 

Grozījums Nr.  2 

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

Sylikiotis un citi 

 

Ziņojums A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu 

2016/2059(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a tā kā saskaņā ar COP 21 Parīzes 

nolīgumu ES gāzes politika ir jāpielāgo, 

lai ievērotu pieņemto mērķi ierobežot 

pasaules temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 

virs līmeņa, kāds bija pirms rūpniecības 

ēras; tā kā ir sagaidāms, ka gāzei būs 

nozīmīga loma ES enerģētikas sistēmā 

līdz 2050. gadam, kad saskaņā ar Parīzes 

nolīgumu un ES Enerģētikas ceļvedi 

siltumnīcefekta gāzes būs jāsamazina līdz 

80–95 % zem 1990. gada līmeņa, jo īpaši 

rūpnieciskajā ražošanā un kā siltuma 

avotam ēkās; tā kā gāzes nozīme 

samazināsies un tās izmantošana 

ilgtermiņā pakāpeniski būs jāpārtrauc, ES 

sasniedzot vērienīgos mērķus attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisijām, 

energoefektivitāti un atjaunojamajiem 

energoresursiem un veicot pāreju uz 

ilgtspējīgu ekonomiku; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Grozījums Nr.  3 

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

un citi 

 

Ziņojums A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu 

2016/2059(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  49.a uzsver vajadzību globālajos brīvās 

tirdzniecības forumos palielināt izpratni 

par importētās LNG ietekmi uz vidi, 

klimatu un sociālo situāciju; jo īpaši 

uzsver vajadzību nodrošināt, ka līdz 

minimumam tiek samazinātas noplūdušā 

metāna emisijas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Grozījums Nr.  4 

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

Sylikiotis un citi 

 

Ziņojums A8-0278/2016 

András Gyürk 

ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu 

2016/2059(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. norāda, ka, lai gan LNG un CNG var 

radīt dzīvotspējīgus pagaidu risinājumus 

transporta ietekmes uz vidi samazināšanai, 

to ilgtermiņa ieguvumi tiks sasniegti tikai 

tad, ja vienmērīga pāreja uz sašķidrinātās 

biogāzes (LBG) un citu atjaunojamās 

enerģijas veidu izmantošanu vienlaikus 

tiek veicināta, nodrošinot arī LNG un LBG 

sistēmu sadarbspēju; 

70. norāda, ka, lai gan LNG un CNG var 

radīt dzīvotspējīgus pagaidu risinājumus 

transporta ietekmes uz vidi samazināšanai, 

to ilgtermiņa ieguvumi tiks sasniegti tikai 

tad, ja vienmērīga pāreja uz sašķidrinātās 

biogāzes (LBG) un citu atjaunojamās 

enerģijas veidu izmantošanu vienlaikus 

tiek veicināta, nodrošinot arī LNG un LBG 

sistēmu sadarbspēju; uzsver, ka ES LNG 

stratēģijai ir jāiekļaujas plašākos Eiropas 

klimata un enerģētikas mērķos un 

prioritātēs un tai jāatbilst COP 21 

nolīgumam, uzmanību pievēršot 

pieprasījuma samazināšanai, 

energoefektivitātes uzlabošanai un 

pakāpeniskai fosilo kurināmo 

izmantošanas pārtraukšanai; 

Or. en 

 

 


