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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 

výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. připomíná, že strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu představuje 

jeden z prvků navrhované energetické unie, jehož cílem je realizovat ambici EU přejít na 

energetický systém, jenž bude udržitelný, bezpečný a konkurenceschopný, a zbavit se také 

závislosti na externích dodavatelích plynu; zdůrazňuje, že jedním z cílů energetické unie 

je učinit EU světovým lídrem v odvětví energie z obnovitelných zdrojů; 

2. zdůrazňuje, že stávající infrastruktura pro zkapalněný zemní plyn v EU je nedostatečně 

využívána (v roce 2014 bylo využíváno 46 % plynovodů pro dovoz plynu a 32 % 

terminálů pro zkapalněný zemní plyn) a že poptávka po plynu v EU je soustavně 

nadhodnocována; zdůrazňuje proto, že plánování plynové infrastruktury by mělo 

zohledňovat klesající poptávku; 

3. připomíná, že energetická chudoba má závažné zdravotní dopady, přičemž se 

předpokládá, že se týká více než 10 % obyvatelstva EU; 

4. zdůrazňuje, že se Evropská unie a její členské státy musí v první řadě soustředit na své 

obnovitelné zdroje a zlepšování energetické účinnosti a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů tak, že v těchto odvětvích urychlí 

investice; upozorňuje na potenciál technologie přeměny elektřiny na plyn z hlediska 

skladování energie z obnovitelných zdrojů a jeho využití jako uhlíkově neutrálního plynu 

pro dopravu, vytápění a výrobu elektřiny; 

5. zdůrazňuje, že to nesmí bránit úsilí o získávání přidané hodnoty v jiných segmentech trhů 

s energií, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG), pokud je toto úsilí vynakládáno 

udržitelným způsobem a za plného respektování zásad EU týkajících se ochrany životního 

prostředí, zejména cílů v oblasti ochrany vody, podzemní vody, moří a přírody, a dohody 

o klimatu, jíž bylo dosaženo v roce 2015 v Paříži, a to při minimalizaci emisí metanu; 

6. zdůrazňuje, že je potřebné prosazovat interoperabilitu infrastruktury pro zkapalněný 

zemní plyn (LNG) a dodavatelského řetězce pro bioplyn a plyn z biomasy za podmínky, 

že tento přístup bude trvale slučitelný s příslušnými technickými předpisy a 

bezpečnostními normami; žádá členské státy, aby plně využívaly místní produkci 

bioplynu; 

7. klade důraz na postupy výroby zkapalněného zemního plynu, jež jsou šetrné k životnímu 

prostředí a sociálně udržitelné; 

8. připomíná, že se domácí produkce EU bude v příštích desetiletích snižovat a klíčovým 

cílem bude i nadále větší diverzifikace dodávek zemního plynu do EU, zdůrazňuje přitom 

s cílem poskytnout spotřebitelským zemím větší bezpečnost jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení a coby prvku, který doplňuje a podporuje 

obnovitelné zdroje a energetickou účinnost, a to s ohledem na evropský závazek 

dosáhnout cílů pařížské dohody; domnívá se, že zemní plyn může hrát pouze přechodnou 

roli a ve střednědobém výhledu je nezbytné postupně zrušit dotace na fosilní zdroje a 
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komplexně přejít od plynu k obnovitelným zdrojům energie; 

9. zdůrazňuje, že poptávka po plynu v EU se v posledních několika letech výrazně snižuje, a 

to částečně kvůli hospodářské krizi, ale také kvůli strukturálnímu posunu poptávky po 

zemním plynu díky úspěšnému naplňování politiky energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie; 

10. zdůrazňuje, že je nezbytné provést studie dopadů, pokud jde o přidanou hodnotu výstavby 

nové infrastruktury na přepravu a skladování LNG; naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby podporovaly a prosazovaly účinnější a bezpečné využívání stávající 

infrastruktury, včetně skladování plynu; zdůrazňuje potřebu zaměřit nové investice do 

oblastí, které jsou nedostatečně propojené, nebo na dodávky plynu zranitelnějším 

členským státům; připomíná potenciál výroby zemního plynu z obnovitelných zdrojů 

prostřednictvím anaerobního biologického rozkladu, přednostně z odpadních vod a 

zemědělského a organického odpadu; zdůrazňuje, že nová rozhodnutí o investicích do 

plynové infrastruktury by neměla mít za následek ustrnutí v závislosti na infrastruktuře 

pro fosilní paliva a neměla by vést k uvíznutí aktiv; 

11. zdůrazňuje nutnost zvýšit vnitrostátní a regionální spolupráci s cílem zlepšit 

multifunkčnost, využitelnost a účinnost infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn; vyzývá 

k revizi posouzení poptávky a konstatuje, že stejného výsledku jako u nové výstavby 

infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn lze dosáhnout prostřednictvím propojení 

elektrických sítí nebo využití obnovitelných zdrojů energie spolu s opatřeními v oblasti 

energetické účinnosti; 

12. s ohledem na klimatickou krizi připomíná, že EU musí nalézt způsoby, jak snížit spotřebu 

ropy; domnívá se, že než se EU podaří dosáhnout svého cíle využívat 100 % 

obnovitelných zdrojů, měla by zvážit také zemní plyn jako alternativu k uhlí a ropě, aby 

Evropě umožnila dosahování svých klimatických cílů; zdůrazňuje, že při přechodu k 

obnovitelným zdrojům mohou mít význam i další paliva a technologie, avšak EU musí 

podporovat přechod v krátkém horizontu; zdůrazňuje však, že rizika plynoucí z nadměrné 

závislosti na zemním plynu je možné omezit pouze rozšířením využívání energie z 

obnovitelných zdrojů; připomíná, že rozšiřování využití zemního plynu ve většině případů 

konkuruje investicím do obnovitelných zdrojů; 

13. zdůrazňuje, že je nutné upřednostňovat projekty společného zájmu, které doplňují 

chybějící infrastrukturu, s cílem odstranit energetickou izolaci a závislost na jediném 

dodavateli; vyzdvihuje prioritní zeměpisné oblasti, mezi něž patří např. region Baltského 

moře, Iberský poloostrov a jihovýchodní Evropa a některé ostrovní regiony; zdůrazňuje, 

že nástroje financování EU, jako je Evropský fond pro strategické investice, Nástroj pro 

propojení Evropy, Evropský fond pro regionální rozvoj a EIB, by měly upřednostňovat 

tyto projekty společného zájmu; 

14. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby geologické zásobníky zemního plynu byly posuzovány 

v transparentním řízení za účasti místního obyvatelstva; 

15. zdůrazňuje, že v případech nedostatečného využití existující kapacity pro přijímání a 

skladování zkapalněného zemního plynu by měly mít prioritu investice do přeshraničních 

propojení, jež umožní její optimální využití, a že je třeba odstranit regulační a fiskální 

překážky, dříve než bude poskytnuta podpora investicím do nových kapacit v sousedních 
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členských státech; 

16. poukazuje na nezvratné škody na životním prostředí, které působí emise a lodní paliva 

pocházející z ropy v oceánech, v polárních oblastech a v Arktidě, a zdůrazňuje potenciál 

přechodu na zkapalněný zemní plyn pro dekarbonizaci v odvětví námořní dopravy a 

těžkých nákladních vozidel ve srovnání se současnými tradičními palivy a přitom 

zdůrazňuje, že větší rozšíření používání zkapalněného zemního plynu v nákladní dopravě 

by mohlo přispět ke snížení globálních emisí CO2; konstatuje však, že při posuzování 

potenciálních úspor skleníkových plynů a celkových dopadů na životní prostředí je nutné 

vzít v úvahu celý životní cyklus včetně úniku metanu při výrobě a dopadu těžby; v tomto 

ohledu podporuje cíle směrnice 2014/94/EU a vytvoření harmonizovaného regulačního a 

standardizačního rámce, který podpoří používání zkapalněného zemního plynu v lodní 

dopravě a pro těžká nákladní vozidla; zdůrazňuje, že pro energetický přechod ke 

zkapalněnému zemnímu plynu a k energii z obnovitelných zdrojů má velký význam 

obnova vozových parků a flotil; vyzývá Evropskou komisi, aby za tímto účelem poskytla 

peněžní prostředky na podporu evropských projektů; 

17. požaduje rozvoj námořních tras, zejména na souostroví Azory, jež může díky své 

zeměpisné poloze sloužit jako klíčová palivová stanice na transatlantických trasách 

zkapalněného plynu; vyzývá Evropskou komisi, aby za tímto účelem poskytla peněžní 

prostředky na podporu evropských projektů; 

18. připomíná, že těžba břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení má na klima, 

životní prostředí a veřejné zdraví závažné dopady, zejména v hustě zalidněné Evropě, a 

tyto dopady přesahují hranice; zdůrazňuje nutnost dbát na to, aby normy, které platí v EU, 

platily i na dovážený zkapalněný zemní plyn; uznává však, že těžba břidlicového plynu 

spadá s ohledem na zásadu subsidiarity do pravomoci členských států; v tomto směru 

zdůrazňuje potřebu harmonizovaného rámce EU pro hydraulické štěpení; 

19. zdůrazňuje, že podmínky skladování zkapalněného zemního plynu a zemního plynu musí 

splňovat moderní bezpečnostní požadavky; konstatuje, že to mimo jiné znamená 

soustavné sledování vzduchu nad skladovacími zařízeními a v případě podzemního 

skladování sledování na úrovni země a hluboko pod zemí; konstatuje, že to by mělo 

přispět k zajištění udržitelnosti a bezpečnosti skladování; 

20. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly strategie na podporu zařízení, která 

bude možno v budoucnu využívat k řízení přepravy a skladování zemního plynu z 

obnovitelných zdrojů. 
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