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Pozměňovací návrh  1 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; 

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 a bezpečný; proto je 

přesvědčen, že další integrace energetické 

politiky by měla sloužit národním zájmům 

členských států a měli by z ní mít 

prospěch občané EU; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  2 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; 

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; zdůrazňuje, že 

jedním z cílů energetické unie je učinit 

EU světovým lídrem v odvětví energie z 

obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Nikolay Barekov 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; 

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 také se zbavit 

závislosti na externích dodavatelích 

plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; 

1. připomíná, že strategie EU pro 

zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

je klíčovým prvkem energetické unie, 

přičemž nejdůležitějším úkolem 

energetické unie je zabezpečit dodávky a v 

dlouhodobém výhledu zajistit přechod k 

udržitelnému, soběstačnému a 

konkurenceschopnému energetickému 

systému; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  5 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

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; 

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 urychleně přejít na energetický 

systém, jenž bude udržitelný, bezpečný a 

konkurenceschopný; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. 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 evropská 

poptávka po plynu je soustavně 

nadhodnocována; proto zdůrazňuje, že 

plánování plynové infrastruktury by mělo 

zohledňovat klesající poptávku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. připomíná, že energetická chudoba 

má závažné zdravotní dopady, přičemž se 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; zdůrazňuje, že při těchto ambicích 

je třeba mít na zřeteli skutečnost, že 

nejzásadnějším problémem energetické 

strategie EU je v současnosti geopolitická 

nestabilita; tvrdí, že nejbližší producenti 

zkapalněného zemního plynu, jako je 

Rusko, jsou vhodnější než dodavatelé z 

arabských zemí Perského zálivu; tento 

přístup k dodávkám by měl být v souladu s 

úsilím o dosažení přidané hodnoty v 

segmentu zkapalněného zemního plynu 

prostřednictvím ambiciózních projektů, 

jako jsou Nord Stream II a South Stream, 

a v jiných segmentech trhů s energií; tyto 

prvky umožní EU postupovat udržitelným 

způsobem a za plného respektování zásad 

EU týkajících se ochrany životního 

prostředí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  9 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; zdůrazňuje, že bioplyn a plyn z 

biomasy by měly mít přístup ke stejné 

infrastruktuře, pokud je tento přístup 

trvale slučitelný s příslušnými 

technickými pravidly a bezpečnostními 

normami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Ulrike Müller, José Inácio Faria, Gesine Meissner, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; upozorňuje na potenciál 

technologie přeměny elektřiny na plyn z 

hlediska skladování energie z 

obnovitelných zdrojů a její využití jako 

uhlíkově neutrálního plynu pro dopravu, 

vytápění a výrobu elektřiny; 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 
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udržitelným způsobem a za plného 

respektování zásad EU týkajících se 

ochrany životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit na své obnovitelné zdroje a 

energetickou účinnost a využívat na 

maximum svou kapacitu výroby energie z 

obnovitelných zdrojů; 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, přičemž je 

nutné zajistit, aby byly minimalizovány 

fugitivní emise metanu, které přispívají ke 

globálnímu oteplování mnohem více než 

CO2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique 

Ries, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 
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soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

soustředit na energetickou účinnost, 

obnovitelné zdroje energie a skladování 

energie a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů zrychlením investic do těchto 

odvětví; 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 a dohody o klimatu, jíž bylo 

dosaženo v roce 2015 v Paříži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit na energetickou účinnost a 

využívat na maximum a co 

nejudržitelnějším způsobem svou kapacitu 

výroby energie z obnovitelných zdrojů; 

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; 

Or. fi 

 

Pozměňovací návrh  14 

Benedek Jávor 
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Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit na zlepšování energetické 

účinnosti a na širší využívání 

obnovitelných zdrojů a využívat na 

maximum svou kapacitu výroby energie z 

obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že 

veškerá těžba uhlovodíků musí být plně v 

souladu s právními předpisy EU na 

ochranu životního prostředí, včetně těch, 

jež se týkají podzemních vod a cílů v 

oblasti kvality vody a ochrany přírody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; 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; 

2. zdůrazňuje, že se Evropská unie a 

její členské státy musí v první řadě 

soustředit zejména na své obnovitelné 

zdroje a využívat na maximum svou 

kapacitu výroby energie z obnovitelných 

zdrojů; zdůrazňuje, že to nesmí bránit úsilí 

o získávání přidané hodnoty v jiných 

segmentech trhů s energií, jako je trh se 

zemním plynem, pokud je toto úsilí 

vyvíjeno za plného respektování zásad EU 

týkajících se ochrany životního prostředí; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  16 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Fredrick 

Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. je přesvědčen, že zkapalněný zemní 

plyn je důležitým přechodným zdrojem 

energie v krátkodobém a střednědobém 

výhledu a že by mělo být maximálně 

usilováno o to, aby byla výroba plynu 

udržitelná a aby nedocházelo k úniku 

metanu; zdůrazňuje, že je nutné 

prosazovat přísné normy ochrany 

životního prostředí s cílem omezit emise 

skleníkových plynů; proto žádá studie a 

náležité kontroly v celém rozsahu řetězce 

průzkumu, distribuce a využití s cílem 

vytvořit spolehlivou základnu vědeckých 

poznatků; domnívá se, že investice do 

inovací a technologického rozvoje mohou 

hrát důležitou úlohu v omezování emisí 

uhlíku v rámci celého životního cyklu 

zkapalněného zemního plynu od 

průzkumu zemního plynu až k jeho 

konečnému využití; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Pavel Poc 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. uvědomuje si, že veřejnost je 

znepokojena hydraulickým štěpením a 

negativními důsledky této technologie pro 

dosahování dlouhodobých cílů EU v 

oblasti snižování emisí uhlíku a na klima, 

životní prostředí a veřejné zdraví; 

konstatuje, že tyto dopady jsou přechodné; 
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vzhledem k tomu, že složení energetických 

zdrojů je primárně v kompetenci 

členských států a že některé členské státy 

na svém území frakování zakázaly, 

naléhavě vyzývá Komisi, aby členským 

státům doporučila, aby nedovážely 

zkapalněný zemní plyn pocházející z 

frakování;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. připomíná, že zařízení na 

znovuzplynování zkapalněného zemního 

plynu na moři s otevřeným cyklem mohou 

ovlivnit teplotu a chemické složení 

okolních vod a vážně ohrožovat kvalitu 

vody a mořské zdroje; zdůrazňuje, že 

zařízení s otevřeným cyklem využívají 

produkty na bázi chloru, které mohou 

zapříčinit znečištění okolních vod, a že 

vypouštění obrovského množství studené 

vody může způsobovat změny místních 

přírodních stanovišť; vyzývá Komisi, aby 

zařízení s otevřeným cyklem zakázala a 

povolila pouze zařízení s uzavřeným 

cyklem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. domnívá se, že povolení k zahájení 

nových operací těžby uhlovodíku by s 

sebou mohla nést rizika pro životní 

prostředí a že jsou neslučitelná s 

klimatickými cíli vytýčenými v dohodě z 

Paříže; mimoto se domnívá, že politika 

Unie v oblasti plynu by měla být lépe 

přizpůsobena dlouhodobým klimatickým 

cílům a zejména dohodě z Paříže, včetně 

postupného vyřazení plynové 

infrastruktury do roku 2050; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

György Hölvényi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby podporovaly a prosazovaly 

účinnější a účelnější využívání stávající 

infrastruktury, včetně skladování plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. klade důraz na postupy výroby 

zkapalněného zemního plynu, jež jsou 

šetrné k životnímu prostředí a sociálně 

udržitelné; 
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Or. fi 

 

Pozměňovací návrh  22 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 
diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v 

„Plánu přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 

2050“; 

3. připomíná, že domácí produkce 

zemního plynu v EU se bude v příštích 

desetiletích snižovat, a ačkoli může být 

prospěšná další diverzifikace dodávek 

zemního plynu v EU, díky obnovitelným 

zdrojům a politice energetické účinnosti 

bude klesat i poptávka;  domnívá se, že s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v 

dohodě z Paříže, může hrát zemní plyn 

pouze přechodnou roli a ve střednědobém 

výhledu je nezbytné postupně zrušit dotace 

na fosilní zdroje a komplexně přejít od 

plynu k obnovitelným zdrojům energie,  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique 

Ries, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 
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nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

zdůrazňuje, že nová rozhodnutí o 

investicích do plynové infrastruktury by 

neměla mít za následek ustrnutí v 

závislosti na fosilních palivech a neměla 

by vést k uvíznutí aktiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení a 

coby prvku, který doplňuje a podporuje 

obnovitelné zdroje a energetickou 

účinnost, s ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Nikolay Barekov 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 
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krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v 

„Plánu přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

řešení k dosažení cílů stanovených v 

„Plánu přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Frédérique Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem z hlediska jistoty pro 

spotřebitelské země bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

střednědobého řešení s ohledem na 

evropský závazek dekarbonizace, který byl 

stanoven v „Plánu přechodu na 

konkurenceschopné nízkouhlíkové 

hospodářství do roku 2050“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU v rámci jejího sousedství, a zdůrazňuje 

přitom jeho úlohu coby střednědobého 

řešení s ohledem na evropský závazek 
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dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  28 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého a střednědobého řešení s 

ohledem na evropský závazek 

dekarbonizace, který byl stanoven v „Plánu 

přechodu na konkurenceschopné 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“; 

3. připomíná, že se domácí produkce 

EU bude v příštích desetiletích snižovat a 

klíčovým cílem bude i nadále větší 

diverzifikace dodávek zemního plynu do 

EU, a zdůrazňuje přitom jeho úlohu coby 

krátkodobého řešení s ohledem na 

evropský závazek dekarbonizace, který byl 

stanoven v „Plánu přechodu na 

konkurenceschopné nízkouhlíkové 

hospodářství do roku 2050“; 

Or. fi 

 

Pozměňovací návrh  29 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že poptávka po plynu v 

Evropě se v posledních 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;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

György Hölvényi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. uvědomuje si potenciál 

zkapalněného zemního plynu jako 

udržitelného paliva v silniční i námořní 

dopravě; zdůrazňuje, že širší využití 

zkapalněného zemního plynu v nákladní 

dopravě by mohlo přispět ke snížení 

celosvětových emisí CO2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. připomíná, že těžba břidlicového 

plynu frakováním má závažný dopad na 

životní prostředí, který výrazně převažuje 

nad přínosy využívání zemního plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. naléhavě upozorňuje na nutnost 

dbát na to, aby normy, které platí v EU, 
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platily i na dovážený zkapalněný zemní 

plyn, zejména pokud jde o frakování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Nikolay Barekov 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené nebo jejichž trhu 

dominuje jeden externí dodavatel, nebo na 

dodávky plynu zranitelnějším členským 

státům; naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby podporovaly a prosazovaly 

účinnější a účelnější využívání stávající 

infrastruktury, včetně skladování plynu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

připomíná potenciál výroby zemního 

plynu z obnovitelných zdrojů 
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prostřednictvím anaerobního 

biologického rozkladu, přednostně z 

odpadních vod a zemědělského a 

organického odpadu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že před udělením 

povolení a poskytnutím financování je 

nezbytné provést studie dopadů, pokud jde 

o přidanou hodnotu výstavby nové 

infrastruktury na přepravu a skladování 

LNG, a zaměřit nové investice do oblastí, 

které jsou nedostatečně propojené a které 

mají malou možnost využívat obnovitelné 

zdroje energie, nebo na dodávky plynu 

zranitelnějším členským státům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  36 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit se 

na bezpečný provoz stávající 

infrastruktury pro skladování a na nové 

přímé investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Frédérique Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. se zájmem vyzdvihuje výstavbu 

nové infrastruktury pro přepravu a 

skladování zkapalněného zemního plynu, 

zejména pro účely zásobování vozových 

parků kamionů zemním plynem v 

několika evropských zemích, a potřebu 

nových investic, které v odvětví mobility 

přinesou ekologická řešení i v oblastech, 

jež nejsou dostatečně propojené; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  38 

Notis Marias 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům, 

zejména z jihovýchodní Evropy; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  39 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 



 

PE587.412v01-00 22/32 AM\1100887CS.doc 

CS 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, aby 

nezapříčinila uvíznutí aktiv, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, a zaměřit 

nové investice do oblastí, které jsou 

nedostatečně propojené, nebo na dodávky 

plynu zranitelnějším členským státům; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné provést 

studie dopadů, pokud jde o přidanou 

hodnotu výstavby nové infrastruktury na 

přepravu a skladování LNG, zejména 

pokud jde o riziko ustrnutí v 

infrastruktuře pro fosilní paliva a 

možného uvíznutí aktiv;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. s ohledem na klimatickou krizi 

připomíná, že EU musí nalézt způsoby, 

jak snížit spotřebu ropy; domnívá se, že 
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než se EU podaří dosáhnout cíle využívat 

100 % obnovitelných zdrojů, měla by 

zvážit také zemní plyn jako alternativu k 

uhlí a ropě, pokud jde o dosahování 

klimatických cílů EU; 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. žádá revidovaná posouzení 

poptávky, jež řádně zohlední strukturální 

změny a dlouhodobé cíle EU v oblasti 

energetiky a klimatu, jak rovněž žádá 

Evropský účetní dvůr, a požaduje 

důkladnou analýzu alternativ a řešení v 

oblasti zásobování z regionálního 

hlediska;  žádá těsnější regionální 

spolupráce za účelem lepší koordinace 

investic, jež zabrání vytváření nadměrné 

kapacity v oblasti skladování a přepravy 

zkapalněného zemního plynu; zdůrazňuje, 

že by neměla být budována žádná nová 

infrastruktura pro zkapalněný zemní plyn, 

pokud lze stejného výsledku dosáhnout 

prostřednictvím elektrických propojení 

nebo využití obnovitelných zdrojů energie 

spolu s opatřeními energetické účinnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Merja Kyllönen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. poukazuje na nutnost zajistit 

těsnou spolupráci na místní, regionální, 

celostátní a evropské úrovni a propojit 

odvětví energetiky a dopravy s cílem 

zlepšit multifunkčnost, využitelnost a 

účinnost infrastruktury pro zkapalněný 

zemní plyn; zdůrazňuje, že v souvislosti se 

zkapalněným zemním plynem je nutné 

zvažovat i infrastrukturu pro distribuci 

zkapalněného bioplynu s cílem povzbudit 

zavádění tohoto zdroje a zajistit 

interoperabilitu těchto systémů; 

Or. fi 

Pozměňovací návrh  44 

José Inácio Faria, Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. 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 další ostrovní 

regiony; zdůrazňuje, že finanční nástroje 

EU jako EFSI, Nástroj pro propojení 

Evropy (CEF), EFRR a financování EIB 

by měly projekty společného zájmu 

upřednostňovat; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

navrhla ucelený předpis o bezpečnosti 

míst určených ke skladování s cílem 

zajistit ochranu místního obyvatelstva;  

vyzývá členské státy, aby řádně 

vyhodnotily historické údaje o seismické 

aktivitě v oblastech, kde se má nacházet 

geologický zásobník plynu, a aby vyloučily 

všechna místa s prokázanou seismickou 

aktivitou, i pokud k ní došlo již dávno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. 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 

členských státech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. 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; vyzývá 

Evropskou komisi, aby za tímto účelem 

poskytla peněžní prostředky na podporu 

evropských projektů. 

5. 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 jako přechodné 

palivo pro dekarbonizaci v odvětví 

námořní dopravy; vyzývá Evropskou 

komisi, aby za tímto účelem poskytla 

peněžní prostředky na podporu evropských 

projektů; 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 Komisi, aby za tímto účelem 

poskytla finanční prostředky na podporu 

evropských projektů.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. 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; vyzývá 

Evropskou komisi, aby za tímto účelem 

poskytla peněžní prostředky na podporu 

evropských projektů. 

5. 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; uznává rovněž 

přínosy zkapalněného bioplynu, který 

může využívat stejnou infrastrukturu a 

stejný dodavatelský řetězec jako 
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zkapalněný zemní pln; 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Nicola Caputo, Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. 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; vyzývá 

Evropskou komisi, aby za tímto účelem 

poskytla peněžní prostředky na podporu 

evropských projektů. 

5. 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 pro snižování 

obsahu síry a dusíku v lodních palivech v 

oblastech kontroly emisí; vyzývá 

Evropskou komisi, aby za tímto účelem 

poskytla peněžní prostředky na podporu 

evropských projektů. 

Or. it 

Pozměňovací návrh  50 

Benedek Jávor 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. 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 

5. 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 na 
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zdůrazňuje potenciál přechodu na 

zkapalněný zemní plyn pro dekarbonizaci 

v odvětví námořní dopravy; vyzývá 

Evropskou komisi, aby za tímto účelem 

poskytla peněžní prostředky na podporu 

evropských projektů. 

potenciální přínosy přechodu z těžkých 

topných olejů k plynu; 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique 

Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. poukazuje na potenciál 

zkapalněného zemního plynu jako 

udržitelnějšího paliva oproti stávajícím 

tradičním palivům, jako jsou nafta v těžké 

nákladní silniční dopravě a těžká paliva v 

námořní dopravě; 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 v těžké nákladní silniční 

dopravě, prokáží-li se u tohoto paliva 

jednoznačné přínosy pro životní prostředí; 

zdůrazňuje, že je třeba se vyvarovat 

technologického ustrnutí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. 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 by tak měla být zajištěna 

udržitelnost a bezpečnost skladování.  

Or. nl 

Pozměňovací návrh  53 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Evropskou komisi a členské 

státy, aby nepodporovaly získávání a 

dovoz ropy a plynu z břidlic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje potenciál 

zkapalněného zemního plynu jako 

přechodného paliva také v odvětví 

kamionové dopravy. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. vyzývá členské státy, aby plně 

využívaly lokální výroby bioplynu, než 

začnou budovat další infrastrukturu 

orientovanou na fosilní paliva; 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

José Inácio Faria, Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. je přesvědčen, že systém EU pro 

obchodování s emisemi a s ním spojený 

inovační fond mohou poskytnout 

dodatečnou finanční podporu zeleným 

technologiím pro lodní dopravu a 

přístavní infrastrukturu, jako je 

zkapalněný zemní plyn; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

José Inácio Faria, Ulrike Müller, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje, že těžba břidlicového 

plynu vyvolává řadu rizik pro životní 

prostředí a veřejné zdraví, zvláště v hustě 

osídlené Evropě; uznává však, že 

rozhodnutí o těžbě břidlicového plynu 

spadají s ohledem na zásadu subsidiarity 

do pravomoci členských států; v tomto 

směru zdůrazňuje potřebu 

harmonizovaného závazného evropského 

právního rámce, který zajistí nejvyšší 

normy ochrany zdraví a životního 

prostředí při frakování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

geologické zásobníky zemního plynu byly 

posuzovány v transparentním řízení za 

účasti místního obyvatelstva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5d. je přesvědčen, že jednání o 

energetice v rámci TTIP mohou 

představovat příležitost k diverzifikaci 

dodávek plynu a ke zvýšení 
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konkurenceschopnosti a současně přispět 

k omezení těžby uhlí v EU, která nejvíce 

poškozuje životní prostředí; zdůrazňuje, že 

ekologické normy pro těžbu plynu by 

proto neměly být nižší než v EU; je 

přesvědčen, že obchodní dohoda s USA je 

příležitostí pro evropské podniky působící 

v odvětví energie z obnovitelných zdrojů a 

energetické účinnosti k propagaci svých 

technologií v zahraničí; 

Or. en 

 


