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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta stratégiu Komisie na podporu používania LNG ako alternatívneho paliva v prípade 

dopravy, pri ktorej nahrádza konvenčné palivá, ktoré spôsobujú väčšie znečistenie, za 

predpokladu, že je vyrábaný udržateľným spôsobom a prispieva k cieľu dekarbonizácie v 

doprave; zdôrazňuje environmentálny prínos zmiešavania LNG používaného v doprave s 

udržateľným skvapalneným biometánom vyrobeným z odpadu a zvyškov; 

2. zdôrazňuje, že stratégia EÚ pre LNG musí byť v súlade s rámcovou stratégiou odolnej 

energetickej únie a podporiť zvýšenie bezpečnosti dodávok energie, dekarbonizáciu a 

dlhodobú udržateľnosť hospodárstva, ako aj zabezpečenie dostupných a 

konkurencieschopných cien energie; okrem toho zdôrazňuje, že stratégia musí vyhovovať 

európskym cieľom v oblasti klímy a energetiky a prioritám a zodpovedať dohode z 

konferencie COP21, kladúc dôrazu na znižovanie dopytu, zlepšenie energetickej 

efektívnosti a postupné vyraďovanie fosílnych palív; 

3. poukazuje na to, že využitie LNG v prípade ťažkých úžitkových vozidiel, námorných lodí 

a plavidiel vnútrozemskej plavby môže znížiť emisie rôznych znečisťujúcich látok (SOx, 

NOx a tuhé častice) a v prípade lodnej dopravy môže umožniť tomuto sektoru splniť 

požiadavky stanovené v európskych a medzinárodných právnych predpisoch v oblasti 

životného prostredia znížením obsahu síry a dusíka v lodných palivách používaných v 

oblastiach kontroly emisií aj mimo nich; 

4. zdôrazňuje, že využívanie LNG môže zároveň viesť k zníženiu emisií skleníkových 

plynov z námornej a cestnej dopravy za predpokladu, že sa využijú všetky účinné 

opatrenia na zníženie strát nespáleného metánu počas životného cyklu paliva vrátane fáz 

výroby, distribúcie a spaľovania; žiada preto prijatie vhodných opatrení na minimalizáciu 

strát metánu v celkovom reťazci LNG prostredníctvom používania najlepších dostupných 

technológií a zabezpečenie primeraného financovania výskumu a vývoja na tento účel; 

5. pripomína, že Parlament opakovane vyzval, aby sa určili záväzné ciele pre rok 2030 v 

oblasti klímy a energetiky, a to zníženie domácich emisií skleníkových plynov aspoň o 

40 %, aspoň 30 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a 40 % energetická efektívnosť, 

ktoré sa majú uskutočňovať prostredníctvom jednotlivých národných cieľov; 

6. konštatuje, že LNG, a najmä na stlačený zemný plyn (CNG), je tiež vhodným riešením pre 

verejnú dopravu, ktoré je už k dispozícii, a môže pomôcť znížiť znečistenie ovzdušia a 

hlukom, čím sa zlepšia podmienky na život, najmä v mestských aglomeráciách; 

7. konštatuje, že hoci LNG a CNG môžu predstavovať vhodné prechodné riešenie na 

zníženie vplyvov dopravy na životné prostredie, ich dlhodobý prínos bude zrejmý len 

vtedy, ak sa podporí hladký prechod na používanie skvapalneného bioplynu (LGB) a 

ďalších foriem energie z obnoviteľných zdrojov, a zároveň zabezpečí interoperabilita 

LNG a LBG systémov; 

8. zdôrazňuje, že predpokladom pre významnejšie využívanie LNG ako alternatívneho 

paliva v sektore dopravy je efektívna sieť infraštruktúry na čerpanie paliva; vyzýva 
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Komisiu a členské štáty, aby vytvorili stimuly pre rozvoj takejto infraštruktúry s cieľom 

preklenúť existujúce medzery v poskytovaní a skompletizovať dodávateľské siete; 

9. vyzýva členské štáty, aby do 18. novembra 2016 transponovali smernicu 2014/94/EÚ o 

zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a zabezpečili jej vykonávanie v 

stanovených lehotách, najmä pokiaľ ide o zriaďovanie plniacich staníc LNG, a to aspoň v 

rámci existujúcej základnej siete TEN-T, s cieľom zabezpečiť, aby sa ťažké úžitkové 

motorové vozidlá na pohon LNG mohli pohybovať v celej Únii, a v námorných a 

vnútrozemských prístavoch, aby sa plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy alebo 

námorné lode na pohon LNG mohli plaviť v rámci základnej siete TEN-T; pripomína, že 

členské štáty by mali vo svojich národných politických rámcoch a v úzkej spolupráci s 

regionálnymi orgánmi posúdiť potrebu zriadenia plniacich staníc LNG v prístavoch mimo 

základnej siete TEN-T, a zdôrazňuje, že toto posúdenie by malo obsahovať podrobnú 

analýzu nákladov a prínosov; vyzýva tiež Komisiu, aby preskúmala, či sú existujúce 

finančné nástroje vhodné na podporu vybudovania čerpacích staníc LNG v prístavoch 

mimo základnej siete TEN-T; 

10. takisto vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vykonávanie smernice 2014/94/EÚ, pokiaľ 

ide o vybudovanie čerpacích staníc CNG s cieľom zabezpečiť, že motorové vozidlá 

s pohonom na toto palivo môžu premávať v rámci mestských/prímestských aglomerácií a 

iných husto osídlených oblastí a aspoň v rámci existujúcej základnej siete TEN-T s 

cieľom zabezpečiť, že tieto vozidlá budú môcť premávať v celej Únii; 

11. zdôrazňuje potrebu zaviesť spoločné technické špecifikácie pre čerpacie stanice LNG pre 

námorné lode, plavidlá vnútrozemskej plavby a motorové vozidlá, ako je stanovené v 

smernici 2014/94/EÚ; požaduje zavedenie prísnych harmonizovaných bezpečnostných 

pravidiel a odbornej prípravy pre skladovanie, tankovanie a použitie LNG na palube 

v celej Únii, pričom sa zároveň umožní simultánne tankovanie a manipulácia s nákladom; 

konštatuje, že táto práca by sa mala vykonávať v úzkej spolupráci s Medzinárodnou 

námornou organizáciou (IMO) a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou 

(EMSA); 

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť náležité financovanie výskumu a vývoja 

zdokonalených technológií pre plavidlá vnútrozemskej plavby, námorné lode a motorové 

vozidlá s cieľom rýchleho prechodu na nízkouhlíkové flotily, ako aj rozvoja bezpilotných 

systémov na zriaďovanie plniacich staníc LNG; vyzýva zároveň Komisiu a členské štáty, 

aby vytvárali stimuly na rozvoj plavidiel a vozidiel s pohonom na LPG, alebo prestavbu 

tých, ktoré jazdia na konvenčné palivá tak, aby mohli používať LNG; 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty na vytvorenie stimulov na prepravu LNG po železnici, 

pretože sa tým jednak zníži objem cestnej dopravy, a zároveň to prispeje k ekologickej a 

bezpečnej preprave paliva, ktoré je udržateľné a má nízky obsah znečisťujúcich látok; 

14. vyzýva Komisiu, aby vykonala revíziu smernice 2009/33/ES o podpore ekologických a 

energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy s cieľom poskytnúť verejným 

obstarávateľom a subjektom a určitým prevádzkovateľom silnejšie impulzy, aby pri 

nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetický a environmentálny vplyv 

s cieľom okrem iného podporovať obnovu vozového parku tým, že sa bude podporovať 

väčšie využitie alternatívnych palív, ako je LNG a bioplyn; 
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15. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so smernicou o kvalite palív stanovila nový cieľ týkajúci 

sa zníženia intenzity emisií skleníkových plynov počas životného cyklu dopravných palív, 

v neposlednom rade s cieľom podporiť využívanie LNG a bioplynu, ktorých intenzita 

emisií uhlíka počas životného cyklu je nižšie, než v prípade konvenčných palív; 

16. vyzýva Komisiu, aby po konzultáciách so zainteresovanými stranami posúdila, či by spolu 

s nariadením (ES) č. 443/2009, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné 

automobily, nemohla vytvoriť ekvivalent CO2 pokiaľ ide o emisie uhľovodíkov, v 

neposlednom rade s cieľom informovať spotrebiteľov; 

17. poukazuje na to, že vyhliadky na prudké zvýšenie celosvetovej ponuky LNG v najbližších 

rokoch o približne 50 % a následné zníženie cien predstavujú pre Úniu veľkú príležitosť, 

najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu a ich odolnosť voči krízam; 

18. vyzýva EÚ, aby dobudovala vnútorný trh s plynom, ktorý by vyslal správne cenové 

signály s cieľom pritiahnuť LNG tam, kde je to potrebné, a tiež umožniť realizáciu 

nutných investícií do infraštruktúry; 

19. vyzýva EÚ, aby znásobila svoje úsilie o úzku spoluprácu s medzinárodnými partnermi pri 

podpore voľných, likvidných a transparentných celosvetových trhov s LNG; 

20. zdôrazňuje, že prístup k LNG treba sprostredkovať aj medzinárodne, a skladovanie LNG 

musí byť založené na transparentnej a nediskriminačnej tarifnej štruktúre, na ktorej 

sa dohodnú členské štáty; 

21. zdôrazňuje význam infraštruktúry LNG v námorných a vnútrozemských prístavoch pri 

podpore multimodálnosti, keďže ich môžu využívať námorné lode, plavidlá 

vnútrozemskej plavby a nákladné vozidlá pri ďalšej pozemnej preprave paliva; nalieha na 

vnútroštátnych a regionálnych prevádzkovateľov, aby úzko spolupracovali v záujme 

posilnenia multifunkčnosti a využiteľnosti infraštruktúry; 

22. konštatuje, že súčasné terminály LNG nie sú optimálne rozmiestnené v rámci EÚ; 

zdôrazňuje, že námorné prístavy zohrávajú ako uzly so zásobníkmi LNG významnú úlohu 

pri optimalizácii distribúcie LNG v Únii; požaduje vytvorenie dlhodobého a stabilného 

finančného rámca a stálych možností financovania prostredníctvom Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI), Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a ich synergií medzi 

odvetviami dopravy a energetiky, námorných diaľnic, programu Horizont 2020, 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a Európskej investičnej banky; 

23. zdôrazňuje, že nariadenie o sieti TEN-E a Nástroj na prepájanie Európy, tiež predstavujú 

vhodný politický rámec na podporu plynárenskej infraštruktúry EÚ vrátane prepravy, 

terminálov LNG a skladovania, čo výrazne zjednodušuje identifikáciu projektov, ktoré EÚ 

potrebuje, a zabezpečenie ich vykonávania; 

24. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi identifikovala zásobníky plynu 

regionálneho významu, a zabezpečila finančnú podporu pre najefektívnejšie zariadenia a 

používanie infraštruktúry, alebo včas zlepšila existujúcu kapacitu; 

25. domnieva sa, že pri výbere budúceho umiestnenia nových terminálov LNG a pri 

modernizácii či zvýšení kapacity existujúcich terminálov s podporou financovania 
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z prostriedkov EÚ by sa mala zohľadniť zásada geografickej vyváženosti; zdôrazňuje, že 

by sa mal zvážiť celý ekonomický aspekt nových terminálov a mali by sa prijať nákladovo 

najefektívnejšie riešenia s cieľom umožniť všetkým členským štátom, aby využili výhody 

prístupu na medzinárodné trhy s LNG, a to buď priamo, alebo cez iné členské štáty; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili nákladovo efektívne, environmentálne 

udržateľné riešenia pre distribúciu a skladovanie LNG v Únii, najmä v jej 

najvzdialenejších regiónoch, ako aj pre primerané financovanie na zabezpečenie 

dostupných cien pre koncových používateľov; zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať 

všetky existujúce riešenia pre skladovanie a distribúciu skvapalneného zemného plynu, 

najmä v ostrovných regiónoch vrátane riešení, ako sú virtuálne potrubia, infraštruktúry 

malého rozsahu alebo používanie plavidiel prepravujúcich LNG, pri zohľadnení možného 

vývoja dopytu po tomto palive; 

27. zdôrazňuje, že tej stratégii by sa malo zahŕňať aj používanie LNG ako alternatívy 

k rozvoju plynárenskej distribučnej a prenosovej infraštruktúry v oblastiach, v ktorých 

to v súčasnosti nie je nákladovo efektívne; poznamenáva, že malé zariadenia na LNG 

môžu predstavovať optimálnu infraštruktúru na zvýšenie používania zemného plynu v 

oblastiach, kde investície do plynárenskej infraštruktúry nie sú ziskové, príkladom čoho 

môže byť väčšie využívanie plynu na výrobu tepla, ktorým sa obmedzujú tzv. emisie 

z nízkych zdrojov; 

28. zdôrazňuje, že pri investíciách do infraštruktúry pre LNG alebo zemný plyn by sa malo 

zabrániť riziku odkázanosti na konkrétnu technológiu alebo uviaznutiu aktív vo vzťahu k 

infraštruktúre fosílnych palív; zdôrazňuje potrebu posúdiť alternatívy dodávok LNG, 

regionálne možnosti a environmentálne udržateľné riešenia a podporiť najúčinnejšie 

využívanie existujúcich terminálov LNG s cezhraničnou perspektívou; zdôrazňuje, že by 

sa mali uprednostňovať trhové riešenia reagujúce na skutočný dopyt po plyne a ďalší 

rozvoj a posilňovanie prepojení; 

29. zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce pri budovaní nových terminálov LNG a 

podčiarkuje, že členské štáty s prístupom k moru by mali úzko spolupracovať s 

vnútrozemskými krajinami; zdôrazňuje, že optimálne využívanie koridorov západ-východ 

a juh-sever so zlepšenou kapacitou spätného toku by v tejto súvislosti umožnilo prenos 

LNG v krajinách, ktoré nemajú priamy prístup k terminálom na spätné splyňovanie; 

30. žiada Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi a ich regiónmi vytvorila spoločný projekt 

tzv. modrého koridoru LNG pre ostrovy pre sektor námornej dopravy zahŕňajúci prístavy 

komplexnej siete TEN-T, s cieľom určiť nevyhnutnú infraštruktúry pre LNG a prepojiť 

túto sieť so základnou sieťou TEN-T; 

31. požaduje urýchlenú realizáciu kľúčových projektov spoločného záujmu, ktoré sa už 

dohodli, no najmä tých, ktorými sa zabezpečí integrácia trhu s plynom na Pyrenejskom 

polostrove so zvyškom Európy; 

32. víta skutočnosť, že dôležité projekty týkajúce sa LNG (napríklad severojužný koridor) sú 

definované ako projekty spoločného záujmu; vyzýva Komisiu, aby pri plánovaní ďalšej 

výstavby plynovodov a siete TEN-E v plnej miere zahrnula krajiny Balkánu, aby tak 

zabezpečila kľúčovú úlohu energetického sektoru EÚ v regióne; 
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33. zdôrazňuje význam bezpečnosti dodávok v členských štátoch v čiernomorskej oblasti, 

ktorá má rastúci potenciál na ďalší rozvoj projektov v oblasti LNG so zameraním na 

dopravu zemného plynu z Kaspického mora do Európy; 

34. zdôrazňuje význam ďalšieho rozširovania infraštruktúry pre dodávky plynu z východo-

stredozemského koridoru zemného plynu a preskúmania možnosti rozvíjať vlastnú 

schopnosť stať sa centrom terminálového spracovania LNG v Stredozemí; 
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