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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu predstavuje 

jeden z prvkov energetickej únie, ktorého cieľom je zrealizovať ambíciu EÚ prejsť na 

udržateľný, bezpečný a konkurencieschopný systém energetiky, a má za cieľ aj skončenie 

závislosti od vonkajších dodávateľov plynu; zdôrazňuje, že jedným z cieľov energetickej 

únie je, aby sa EÚ stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; 

2. poukazuje na to, že kapacity existujúcej infraštruktúry LNG v EÚ sú nedostatočné 

využívané (v roku 2014 sa využívalo 46 % plynovodov na dovoz plynu a 32 % terminálov 

LNG), a že dopyt EÚ po plyne sa neustále nadhodnocuje; zdôrazňuje preto, že plánovanie 

plynárenskej infraštruktúry by malo vychádzať z klesajúceho dopytu; 

3. pripomína, že energetická chudoba spôsobuje vážne zdravotné následky a predpokladá sa, 

že sa dotýka viac než 10 % obyvateľstva EÚ; 

4. zdôrazňuje, že Európska únia a jej členské štáty by sa v prvom rade mali zamerať na svoje 

obnoviteľné zdroje energie, zlepšenie energetickej efektívnosti a v čo najvyššej miere 

využiť svoje možnosti výroby energie zrýchlením investícii do tohto sektora; upozorňuje 

na potenciál výroby plynu z elektriny na uskladnenie elektrickej energie z obnoviteľných 

zdrojov a jej použitie ako uhlíkovo neutrálneho plynu v doprave, na výrobu tepla a 

elektrickej energie; 

5. zdôrazňuje, že by to nemalo brániť snahe o získanie pridanej hodnoty z iných segmentov 

trhu s energiou, ako je skvapalnený zemný plyn (LNG), pokiaľ sa získava udržateľným 

spôsobom a v plnej miere sa dodržiavajú zásady EÚ v oblasti ochrany životného 

prostredia, najmä ciele v oblasti vody, podzemnej vody, zachovania morí a prírodného 

bohatstva, a parížska dohoda, pričom sa minimalizujú emisie metánu; 

6. zdôrazňuje potrebu podporovať interoperabilitu infraštruktúry LNG a dodávateľského 

reťazca pre bioplyn a plyn z biomasy za predpokladu, že takýto prístup je trvalo zlučiteľný 

s príslušnými technickými predpismi a bezpečnostnými normami; vyzýva členské štáty, 

aby plne využívali miestnu výrobu bioplynu; 

7. kladie dôraz na ekologické a sociálne udržateľné metódy výroby LNG; 

8. poukazuje na to, že domáca produkcia bude v nasledujúcich desaťročiach naďalej klesať a 

ďalšia diverzifikácia dodávok zemného plynu do EÚ preto zostáva kľúčovým cieľom z 

hľadiska poskytovania väčšej istoty spotrebiteľským krajinám, pričom však zdôrazňuje jej 

úlohu ako krátkodobého a strednodobého riešenia a ako doplnok a podporu pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť, berúc do úvahy európsky záväzok 

dosiahnuť ciele parížskej dohody; domnieva sa, že zemný plyn môže zohrávať len 

prechodnú úlohu a že v strednodobom horizonte bude potrebné postupné rušenie dotácií 

na fosílne palivá a komplexný prechod z plynu na energie z obnoviteľných zdrojov; 

9. poukazuje na to, že dopyt EÚ po plyne sa v posledných rokoch výrazne znížil čiastočne v 



 

PE584.261v02-00 4/6 AD\1103747SK.docx 

SK 

dôsledku hospodárskej krízy, ale tiež kvôli štrukturálnym zmenám v dopyte po plyne 

vďaka úspešnej realizácii politík energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných 

zdrojov; 

10. zdôrazňuje, že treba vypracovať štúdie vplyvu, pokiaľ ide o pridanú hodnotu výstavby 

novej infraštruktúry na prepravu a skladovanie LNG; naliehavo vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby podporovali a stimulovali efektívnejšie a lepšie využívanie existujúcej 

infraštruktúry skladovania vrátane skladovania plynu; zdôrazňuje, že nové investície je 

potrebné nasmerovať do oblastí so slabým prepojením alebo orientovať na zásobovanie 

najzraniteľnejších členských štátov; pripomína potenciál výroby obnoviteľného zemného 

plynu prostredníctvom anaeróbneho rozkladu s uprednostňovaním výroby z odpadových 

vôd, poľnohospodárstva a organického odpadu; zdôrazňuje, že investičné rozhodnutia o 

novej plynovej infraštruktúre by nemali viesť k uzamknutiu závislosti od fosílnych palív a 

uviaznutiu aktív; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť národnú a regionálnu spoluprácu s cieľom posilniť 

multifunkčnosť, využiteľnosť a efektívnosť infraštruktúry LNG a predísť nadmerným 

kapacitám; požaduje revíziu posúdení dopytu a poznamenáva, že prepojenia elektrických 

sietí alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov spolu s opatreniami na zvýšenie 

energetickej efektívnosti môžu priniesť rovnaké výsledky ako vývoj novej infraštruktúry 

pre LNG; 

12. pripomína, vzhľadom na klimatickú krízu, že EÚ musí hľadať spôsoby na zníženie 

spotreby ropy; domnieva sa, že pred tým, ako môže EÚ dosiahnuť cieľ využívania 100 % 

energie z obnoviteľných zdrojov, by mala zvážiť aj zemný plyn ako alternatívu voči uhliu 

a rope na to, aby Európa dosiahla svoje ciele v oblasti klímy; zdôrazňuje, že alternatívne 

palivá a technológie môžu zohrávať určitú úlohu pri prechode na obnoviteľné zdroje 

energie, ale EÚ musí podporovať krátkodobý prechod; zdôrazňuje však, že 

nebezpečenstvá nadmerného spoliehania sa na zemný plyn sa môžu prekonať len 

rozšírením využívania energie z obnoviteľných zdrojov; pripomína, že vo väčšine 

prípadov zvýšenie používania zemného plynu konkuruje investíciám do obnoviteľných 

zdrojov energie; 

13. zdôrazňuje, že treba uprednostňovať projekty spoločného záujmu zamerané na dokončenie 

chýbajúcej infraštruktúry v záujme ukončenia energetickej izolácie a závislosti od jedného 

dodávateľa; zdôrazňuje prioritné zemepisné oblasti, ako Pobaltie, Pyrenejský polostrov, 

juhovýchodná Európa, ako aj niektoré ostrovné regióny; zdôrazňuje, že finančné nástroje 

EÚ, ako sú Európsky fond pre strategické investície, Nástroj na prepájanie Európy, 

Európsky fond regionálneho rozvoja a finančné zdroje EIB, by mali uprednostňovať také 

projekty spoločného záujmu; 

14. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa geologické zásobníky plynu hodnotili na základe 

transparentného procesu so zapojením miestnych spoločenstiev; 

15. poukazuje na to, že v prípade, ak sa existujúce kapacity na prijímanie a skladovanie LNG 

nedostatočne využívajú, mali by sa uprednostňovať investície do cezhraničných prepojení 

umožňujúcich ich optimálne využitie, a mali by sa odstrániť regulačné a daňové prekážky 

pred podporou investícií do novej kapacity v susedných členských štátoch; 

16. upozorňuje na nezvratné environmentálne škody na oceánoch, polárnych regiónoch a 
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Arktíde, spôsobené emisiami a lodným palivom na báze ropy a poukazuje na potenciál, 

ktorý ponúka prechod k LNG v oblasti dekarbonizácie námornej dopravy a ťažkých 

nákladných vozidiel, v porovnaní so súčasnými konvenčnými palivami, pričom 

zdôrazňuje, že širšie využívanie LNG v oblasti nákladnej dopravy by mohlo prispieť k 

zníženiu celosvetových emisií CO2; poznamenáva, že v záujme vyhodnotenia potenciálu 

na zníženie množstva skleníkových plynov a celkového vplyvu na životné prostredie je 

potrebné zohľadniť celý životný cyklus vrátane počiatočných únikov metánu a vplyvu 

ťažobného procesu; v tejto súvislosti podporuje ciele smernice 2014/94/EÚ a vytvorenie 

harmonizovaného regulačného a normalizačného rámca, ktorý bude podnecovať 

využívanie LNG v lodnej doprave a ťažkej cestnej nákladnej doprave; zdôrazňuje úlohu 

obnovy flotily na dosiahnutie energetickej transformácie smerom k LNG a energii z 

obnoviteľných zdrojov; nalieha na Komisiu, aby na tento účel sprístupnila prostriedky na 

podporu európskych projektov; 

17. požaduje rozvoj námorných trás, najmä na súostroví Azory, ktoré by vzhľadom na svoju 

geografickú polohu mohlo slúžiť ako kľúčová čerpacia stanica na transatlantických 

trasách LNG; nalieha na Komisiu, aby na tento účel sprístupnila prostriedky na podporu 

európskych projektov; 

18. pripomína, že ťažba bridlicového plynu technológiou hydraulického štiepenia má závažný 

vplyv na klímu, životné prostredie a verejné zdravie, najmä v husto obývaných oblastiach 

Európy, a že tieto vplyvy majú cezhraničný charakter; zdôrazňuje potrebu zohľadniť, že 

rovnaké normy, ktoré sa uplatňujú v EÚ, by sa mali uplatňovať aj na dovážaný LNG; 

uznáva však, že prieskum bridlicového plynu patrí do právomoci členských štátov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje potrebu harmonizovaného rámca EÚ pre hydraulické štiepenie; 

19. poukazuje na to, že ustanovenia pre uskladňovanie LNG a zemného plynu musia 

vyhovovať moderným bezpečnostným požiadavkám; konštatuje, že to znamená okrem 

iného nepretržité monitorovanie vzduchu nad skladovacími zariadeniami a, v prípade 

podzemných zásobníkov, monitorovanie na úrovni zeme a hlboko pod zemou; tvrdí, že by 

to malo pomôcť zabezpečiť udržateľné a bezpečné uskladnenie; 

20. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli stratégie na podporu zariadení, 

ktoré môžu byť v budúcnosti používané na riadenie prepravy a skladovania zemného 

plynu z obnoviteľných zdrojov; 
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