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Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
článek 194 této smlouvy,

- s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
článek 194 této smlouvy, který stanoví, že 
použitím ustanovení, na jejichž základě se 
přijímají opatření Unie v oblasti 
energetiky, není mimo jiné dotčeno 
použití jiných ustanovení Smluv, zejména 
čl. 192 odst. 2,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
článek 194 této smlouvy,

- s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
článek 194 této smlouvy, který stanoví, že 
použitím ustanovení, na jejichž základě se 
přijímají opatření Unie v oblasti 
energetiky, není mimo jiné dotčeno 
použití jiných ustanovení Smluv, zejména 
čl. 192 odst. 2,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na právní předpisy EU 
v oblasti životního prostředí, jež mají 
význam pro břidlicový plyn, včetně 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí5; směrnice 2001/42/ES 
o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí6; směrnice 
2006/21/ES o nakládání s odpady 
z těžebního průmyslu7; směrnice 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky8, nařízení 1907/2006/ES 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek9; směrnice 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na 
trh10; směrnice 96/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek11; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí12; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES
ze dne 15. února 2008 o integrované 
prevenci a omezování znečištění13,

- s ohledem na právní předpisy EU 
v oblasti životního prostředí, jež mají 
význam pro břidlicový plyn, včetně 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí5; směrnice 2001/42/ES 
o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí6; směrnice 
2006/21/ES o nakládání s odpady 
z těžebního průmyslu7; směrnice 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky8, nařízení 1907/2006/ES 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek9; směrnice 
98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na 
trh10; směrnice 96/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek11; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí12, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 
listopadu 2010 o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování 
znečištění)13, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. 
října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů (v pozměněném 
znění); a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Romana 
Jordan, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-
Quadras

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na závěry Rady ze dne 24. 
listopadu 2011 o upevnění vnějšího 
rozměru energetické politiky EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Mezinárodní 
energetická agentura očekává, že celková 
kapacita zkapalňování vzroste 
z 380 miliard m3 v roce 2011 na 
540 miliard m3 v roce 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Niki Tzavela, Jan Březina, Fiona Hall, Konrad Szymański, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že členské státy mají 
podle Smluv EU právo určovat svou 
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vlastní skladbu zdrojů energie,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
břidlicového plynu může mít značný 
dopad na dynamiku trhu se zemním 
plynem a na ceny a na výrobu energie,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že chemické látky 
používané při hydraulickém štěpení musí 
být registrované u Evropské agentury pro 
chemické látky a že nemohou být 
schváleny, pokud není zaručeno, že 
nepoškozují životní prostředí nebo že je 
toto poškození omezováno (v souladu 
s nařízením REACH),

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nekonvenční plyn 
ve formě plynu ze skalních ložisek, 
břidlicového plynu a metanu v uhelném 
podloží přispívá k produkci plynu ve 
Spojených státech amerických již více než 
z poloviny, přičemž největší nárůst 
zaznamenal břidlicový plyn,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v Estonsku se již 
ropa vyrábí z ropné břidlice a že 
v pařížské pánvi již byly provedeny 
průzkumy ložisek břidlicových formací za 
účelem získávání ropy,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly udržitelnou strategii pro 
zajištění dodávek energie prostřednictvím 
diverzifikace svých potenciálních zdrojů 



PE489.454v01-00 8/115 AM\901646CS.doc

CS

energie, aby se nespoléhaly výhradně na 
konvenční a nekonvenční fosilní paliva, 
a prostřednictvím podpory energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; upozorňuje na skutečnost, že 
tyto odhady jsou nepřesné a že údaje 
týkající se rizik souvisejících s využíváním 
břidlicového plynu a ropy jsou 
nedostačující; žádá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby bezpečnost 
evropských občanů a zdraví životního 
prostředí nebyly ohroženy využíváním 
různých zdrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Adam Gierek
Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
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poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku, kde je používána 
jako pevné palivo, a že další zdroje 
nekonvenčních paliv přítomných v plynné 
formě v břidlici a ve formě metanu 
v některých uhelných ložiscích v Evropě 
je třeba prozkoumat v ještě větší míře;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci potenciálního
domácího zdroje energie;

Or. cs

Pozměňovací návrh 15
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 1. konstatuje, že byly provedeny různé 
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odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických a Mezinárodní energetické 
agentury, která zjistila, že se největší 
zásoby nacházejí v Polsku; uznává, že 
přestože jsou tyto odhady ze své podstaty 
nepřesné, poukazují na existenci velkého 
domácího zdroje energie; konstatuje, že 
většina evropských zásob břidlicové ropy 
je soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci velkého domácího 
zdroje energie; konstatuje, že většina 
evropských zásob břidlicové ropy je 
soustředěna v Estonsku a že další zdroje 
nekonvenční ropy v Evropě je třeba 
prozkoumat v ještě větší míře;

1. konstatuje, že byly provedeny různé 
odhady ohledně zdrojů břidlicového plynu 
v Evropě, včetně odhadů Úřadu pro 
energetické informace Spojených států 
amerických; uznává, že přestože jsou tyto 
odhady ze své podstaty nepřesné, 
poukazují na existenci značného domácího 
zdroje energie, avšak jeho úplná těžba by 
nemusela být z hospodářského hlediska 
žádoucí; konstatuje, že většina evropských 
zásob břidlicové ropy je soustředěna 
v Estonsku a že další zdroje nekonvenční 
ropy v Evropě je třeba prozkoumat v ještě 
větší míře;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; žádá
členské státy, aby vypracovaly studie 
s cílem posoudit dopad této těžby na 
životní prostředí a sousední společenství; 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
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hlediska a z hlediska životního prostředí,
jakož i z hlediska vlivu na sousední 
společenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy a žádá 
Komisi, aby přispěla k posouzení 
životaschopnosti produkce břidlicového 
plynu z hospodářského hlediska 
a z hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
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prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, 
Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy s cílem 
ještě více zlepšit bezpečnost dodávek; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla k posouzení 
potenciálu břidlicového plynu v Evropské 
unii tím, že spojí výsledky hodnocení 
členských států a dostupné výsledky 
z průzkumných projektů a provede analýzu
a hodnocení hospodářských, 
průmyslových, energetických a dalších 



PE489.454v01-00 14/115 AM\901646CS.doc

CS

hlediska a z hlediska životního prostředí; aspektů domácí produkce břidlicového 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli mít 
k dispozici přesnější, aktuálnější 
a komplexnější vědecké údaje, pokud jde 
o přínosy a rizika břidlicového plynu, jež 
by jim umožnily činit informovaná 
rozhodnutí; proto souhlasí s Evropskou 
radou, že by měl být posouzen a zmapován 
potenciál Evropy pro udržitelnou těžbu 
a využívání zdrojů břidlicového plynu 
a ropy; vítá hodnocení prováděná 
členskými státy, vybízí je, aby v této práci 
pokračovaly, a žádá Komisi, aby přispěla 
ke zjištění množství dostupných zásob 
břidlicového plynu a ropy v Unii tím, že 
spojí výsledky hodnocení členských států 
a dostupné výsledky z průzkumných 
projektů za účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy; vítá 
hodnocení prováděná členskými státy, 
vybízí je, aby v této práci pokračovaly, 
a žádá Komisi, aby přispěla ke zjištění 
množství dostupných zásob břidlicového 
plynu v Unii tím, že spojí výsledky 
hodnocení členských států a dostupné 
výsledky z průzkumných projektů za 
účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

2. domnívá se, že tvůrci politik by měli 
prospěch z přesnějších údajů, jež by jim 
umožnily činit informovaná rozhodnutí; 
proto souhlasí s Evropskou radou, že by 
měl být posouzen a zmapován potenciál 
Evropy pro udržitelnou těžbu a využívání 
zdrojů břidlicového plynu a ropy, aniž by 
přitom byla ohrožena dostupnost a kvalita 
zdrojů vody; vítá hodnocení prováděná 
členskými státy, vybízí je, aby v této práci 
pokračovaly, a žádá Komisi, aby přispěla 
ke zjištění množství dostupných zásob 
břidlicového plynu v Unii tím, že spojí 
výsledky hodnocení členských států 
a dostupné výsledky z průzkumných 
projektů za účelem analýzy a posouzení 
životaschopnosti domácí produkce 
břidlicového plynu z hospodářského 
hlediska a z hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že Komise a členské státy 
by měly před břidlicovým plynem a ropou 
upřednostňovat rozvoj a využívání 
konvenčních domácích zdrojů plynu 
a ropy v EU, např. zdrojů, které byly 
nedávno objeveny v jihovýchodní oblasti 
Středozemního moře, neboť jejich 
využívání je snazší, levnější a pro životní 
prostředí představuje podstatně menší 
rizika;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly strategii pro zajištění dodávek 
energie, jejímž cílem je diverzifikace jejich 
potenciálních zdrojů energie, aby se 
nespoléhaly výhradně na konvenční 
a nekonvenční fosilní paliva, a dále 
podpora energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná závěry skupiny G20 týkající 
se závazku postupně vyloučit fosilní paliva 
a příslušné dotace; zdůrazňuje, že by se to 
mělo vztahovat i na průzkum a případné 
využívání zdrojů břidlicového plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly strategii pro zajištění dodávek 
energie prostřednictvím diverzifikace 
svých potenciálních zdrojů energie 
s nízkým obsahem uhlíku 
a prostřednictvím podpory energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje, že rozmach břidlicového 
plynu v USA měl značný dopad na 
dynamiku trhu se zemním plynem a na 
ceny, zejména tím, že byl v jeho důsledku 
jinam přesměrován zkapalněný zemní plyn 
původně určený pro trh v USA;

3. upozorňuje, že rozmach břidlicového 
plynu v USA již měl značně pozitivní
dopad na trh se zemním plynem a na ceny 
plynu a elektřiny, zejména tím, že byl 
v jeho důsledku jinam přesměrován 
zkapalněný zemní plyn původně určený 
pro trh v USA; všímá si, že spotové ceny ve 
Spojených státech amerických jsou na 
historicky nízké úrovni, což zvyšuje 
cenové rozdíly mezi Spojenými státy 
americkými a Evropou, která je vázána 
dlouhodobými smlouvami, a ovlivňuje 
konkurenceschopnost evropských 
hospodářství a průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že Úřad pro energetické 
informace Spojených států amerických 
předpokládá, že domácí produkce bude ve 
Spojených státech amerických do roku 
2035 zajišťovat 46 % dodávek plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poznamenává, že ceny plynu ve 
Spojených státech amerických stále 
klesají, což pro EU znamená další výzvy 
v oblasti konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marita Ulvskog
Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že se trh s plynem stále více 
globalizuje a propojuje, takže rozvoj 
břidlicového plynu zvýší celosvětovou 
soutěž mezi druhy plynu, a bude tedy 
i nadále značně ovlivňovat ceny; 
upozorňuje na to, že břidlicový plyn 
pomůže posílit postavení spotřebitelů vůči 
dodavatelům, a měl by tedy vést k nižším 
cenám;

4. konstatuje, že se trh s plynem stále více 
globalizuje a propojuje, takže rozvoj 
břidlicového plynu zvýší celosvětovou 
soutěž mezi druhy plynu, a bude tedy 
i nadále značně ovlivňovat ceny; 
upozorňuje na to, že břidlicový plyn 
pomůže posílit postavení spotřebitelů vůči 
dodavatelům, a měl by tedy vést k nižším 
cenám; zdůrazňuje, že v takové situaci je 
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rovněž třeba zachovat jasné signály 
týkající se cen, například stanovit 
dostatečně vysoké ceny CO2 s cílem 
umožnit účinné využívání energie a rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. sv

Pozměňovací návrh 32
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že se trh s plynem stále více 
globalizuje a propojuje, takže rozvoj 
břidlicového plynu zvýší celosvětovou 
soutěž mezi druhy plynu, a bude tedy 
i nadále značně ovlivňovat ceny; 
upozorňuje na to, že břidlicový plyn 
pomůže posílit postavení spotřebitelů vůči 
dodavatelům, a měl by tedy vést k nižším 
cenám;

4. konstatuje, že se trh s plynem stále více 
globalizuje a propojuje, takže rozvoj 
břidlicového plynu může zvýšit
celosvětovou soutěž mezi druhy plynu, 
a může tedy i nadále značně ovlivňovat 
ceny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje na druhé straně, že pro 
vytvoření veškeré nezbytné infrastruktury 
související s vrtáním a skladováním, 
přepravou a opětovným zpracováním 
plynu a štěpicí kapaliny je zapotřebí 
dalších významných investic, přičemž 
veškeré náklady musí nést průmysl;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s vývojem trhu s plynem a nárůstem 
centrálního stanovování cen v Evropě 
řešila na příštím zasedání Rady pro 
energetiku EU-USA případný dopad 
celosvětového rozvoje břidlicového plynu 
na trh se zkapalněným zemním plynem 
a zrušení možných omezení celosvětového 
obchodu se zkapalněným zemním plynem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s vývojem trhu s plynem a nárůstem 
centrálního stanovování cen v Evropě 
řešila na příštím zasedání Rady pro 
energetiku EU-USA případný dopad 
celosvětového rozvoje břidlicového plynu 
na trh se zkapalněným zemním plynem 
a zrušení možných omezení celosvětového 
obchodu se zkapalněným zemním plynem;

5. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s vývojem trhu s plynem a nárůstem 
centrálního stanovování cen v Evropě 
řešila na příštím zasedání Rady pro 
energetiku EU-USA dopad celosvětového 
rozvoje břidlicového plynu na životní 
prostředí a bezpečnost obyvatelstva;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 36
Bendt Bendtsen
Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s vývojem trhu s plynem a nárůstem 
centrálního stanovování cen v Evropě 
řešila na příštím zasedání Rady pro 
energetiku EU-USA případný dopad 
celosvětového rozvoje břidlicového plynu 
na trh se zkapalněným zemním plynem 
a zrušení možných omezení celosvětového 
obchodu se zkapalněným zemním plynem;

(Netýká se francouzského znění.)

Or. da

Pozměňovací návrh 37
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že na průzkum ložisek 
břidlicového plynu a/nebo těžby se na 
úrovni EU vztahuje zásada subsidiarity, 
pokud jde o řešení skladby zdrojů energie; 
konstatuje však, že průzkum ložisek 
břidlicového plynu může mít přeshraniční 
rozměr, zejména tehdy, když jsou vrty 
prováděny v blízkosti pozemních hranic 
s jiným členským státem nebo když mají 
dopady na podzemní vody, ovzduší nebo 
půdu více než jednoho státu; požaduje, 
aby byly před získáním koncesí a v jejich 
průběhu zpřístupněny informace o všech 
technických a environmentálních 
problémech týkajících se průzkumu 
ložisek břidlicového plynu, a požaduje,
aby byla zajištěna vhodná spolupráce se 
všemi zúčastněnými stranami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Marian-Jean Marinescu, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá, a pokud Evropa nebude rozvíjet 
svá nekonvenční ložiska plynu, bude 
i nadále jedním z regionů s nejvyšší 
potřebou dovozu plynu; konstatuje, že 
Mezinárodní energetická agentura 
předpokládá, že domácí produkce plynu 
bude v Evropě klesat a že poroste 
poptávka, což do roku 2035 zvýší dovoz 
plynu až na 450 miliard m3; uznává proto, 
že ústřední úlohou celosvětové produkce 
břidlicového plynu je dlouhodobě zajistit 
energetickou bezpečnost a rozmanitost, 
a to i v Evropě; uvědomuje si, že domácí 
produkce břidlicového plynu přispěje 
k bezpečnosti dodávek s ohledem na 
závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další opatření 
a politiky pro bezpečnost dodávek, jako je 
zvýšení energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování plynu 
a odpovídající propojení sítí, diverzifikace 
dodávek plynu a přepravních tras 
a vybudování spolehlivých partnerství 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
a zeměmi spotřeby na základě 
transparentnosti, vzájemné důvěry 
a nediskriminace v souladu se zásadami 
energetické charty a třetím energetickým 
balíčkem EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;
konstatuje, že produkce zemního plynu 
z břidlice je pro některé členské státy 
možností, jak lépe diverzifikovat své zdroje 
dodávek zemního plynu; uznává, že 
v důsledku růstu produkce zemního plynu 
z břidlice ve Spojených státech 
amerických je nyní v Evropě k dispozici 
větší objem zásob zkapalněného zemního 
plynu a že kombinace lepší domácí 
nabídky zemního plynu a větší dostupnosti 
zkapalněného zemního plynu představuje 
lákavou možnost, jak diverzifikovat 
dodávky plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou
celosvětové produkce břidlicového plynu je 
dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě;
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává, že by proto stálo za to 
ověřit, zda evropská produkce břidlicového 
plynu může hrát úlohu při zajišťování 
energetické bezpečnosti a rozmanitosti po 
přechodné období, jež bude trvat do roku 
2050, kdy energetické schéma bude 
tvořeno takřka výhradně obnovitelnými 
zdroji energie, má za to, že domácí 
produkce břidlicového plynu může přispět
k bezpečnosti dodávek s ohledem na 
závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další opatření
a politiky pro bezpečnost dodávek, jako je
zvýšení energetické účinnosti, rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování plynu 
a elektřiny, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
v současnosti narůstá; uznává proto, že 
významnou úlohou celosvětové produkce 
břidlicového plynu je v krátkodobém až 
střednědobém horizontu zajistit 
energetickou bezpečnost a rozmanitost, 
a to i v Evropě; uvědomuje si, že domácí 
produkce břidlicového plynu přispěje 
k bezpečnosti dodávek s ohledem na 
závislost členských států na dovozech 
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přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další 
dlouhodobá opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti a snížení spotřeby 
energie, podstatně lepší využívání 
obnovitelných zdrojů energie, vytvoření 
dostatečných skladovacích 
a vyrovnávacích kapacit pro energii 
z obnovitelných zdrojů a plyn, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
v současnosti narůstá; uznává proto, že 
úlohou celosvětové produkce břidlicového 
plynu je v krátkodobém a případně 
i střednědobém horizontu zajistit 
energetickou bezpečnost a rozmanitost, 
a to i v Evropě; uvědomuje si, že domácí 
produkce břidlicového plynu přispěje 
k bezpečnosti dodávek s ohledem na 
závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další opatření 
a politiky s dlouhodobým výhledem pro 
bezpečnost dodávek, jako je podstatně 
lepší využívání obnovitelných zdrojů 
energie, zvýšení energetické účinnosti 
a úspor energie, zajištění dostatečných 
zařízení pro skladování energie s cílem 
reagovat na potřeby energetického 
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systému, který je stále více založen na 
obnovitelných zdrojích energie, 
diverzifikace dodávek plynu a přepravních 
tras a vybudování spolehlivých partnerství 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu je 
dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že celosvětová
produkce břidlicového plynu by mohla 
hrát významnou úlohu při dlouhodobém 
zajišťování energetické bezpečnosti 
a rozmanitosti dodávek a přepravních 
tras, a to i v Evropě; uvědomuje si, že
domácí produkce břidlicového plynu by 
mohla přispět k bezpečnosti dodávek 
s ohledem na závislost členských států na 
dovozech zemního plynu z třetích zemí; 
zdůrazňuje však, že je stěžejní přijmout 
další opatření a politiky pro bezpečnost 
dodávek, jako je zvýšení energetické 
účinnosti, podpora obnovitelných zdrojů 
energie, zajištění dostatečných zařízení pro 
skladování plynu a zkapalněného zemního 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marita Ulvskog
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, a domnívá se, že je 
třeba přednostně věnovat pozornost 
zejména zvýšení energetické účinnosti 
a dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie;

Or. sv

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce plynu je dlouhodobě 
zajistit energetickou bezpečnost 
a rozmanitost, a to i v Evropě; uvědomuje 
si, že domácí produkce břidlicového plynu 
může přispět k bezpečnosti dodávek 
s ohledem na závislost členských států na 
dovozech zemního plynu z třetích zemí; 
zdůrazňuje však, že je stěžejní přijmout 
další opatření a politiky pro bezpečnost 
dodávek a ochranu životního prostředí, 
jakož i společenství nacházejících se 
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dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

v blízkosti ložisek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou
bezpečnost a rozmanitost zdrojů energie 
a dodavatelů, a to i v Evropě; uvědomuje 
si, že domácí produkce břidlicového plynu 
přispěje k bezpečnosti dodávek s ohledem 
na závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další opatření 
a politiky pro bezpečnost dodávek, jako je 
zvýšení energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že potenciální
úlohou celosvětové produkce břidlicového 
plynu je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu by přispěla 
k bezpečnosti dodávek s ohledem na 
závislost členských států na dovozech 
zemního plynu z třetích zemí; zdůrazňuje 
však, že je stěžejní přijmout další opatření 
a politiky pro bezpečnost dodávek, jako je 
zvýšení energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 
plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že ústřední úlohou 
celosvětové produkce břidlicového plynu 
je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
uvědomuje si, že domácí produkce 
břidlicového plynu přispěje k bezpečnosti 
dodávek s ohledem na závislost členských 
států na dovozech zemního plynu z třetích 
zemí; zdůrazňuje však, že je stěžejní 
přijmout další opatření a politiky pro 
bezpečnost dodávek, jako je zvýšení 
energetické účinnosti, zajištění 
dostatečných zařízení pro skladování 

6. všímá si, že spotřeba zemního plynu 
narůstá; uznává proto, že potenciální
úlohou celosvětové produkce břidlicového 
plynu je dlouhodobě zajistit energetickou 
bezpečnost a rozmanitost, a to i v Evropě; 
zdůrazňuje však, že je stěžejní přijmout 
další opatření a politiky pro bezpečnost 
dodávek, jako je zvýšení energetické 
účinnosti, zajištění dostatečných zařízení 
pro skladování plynu, diverzifikace 
dodávek plynu a přepravních tras 
a vybudování spolehlivých partnerství 
s dodavatelskými a tranzitními zeměmi 
a zeměmi spotřeby;
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plynu, diverzifikace dodávek plynu 
a přepravních tras a vybudování 
spolehlivých partnerství s dodavatelskými 
a tranzitními zeměmi a zeměmi spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá opět Komisi, aby do konce roku 
2012 vypracovala analýzu týkající se 
budoucího rozvoje trhu se zemním plynem 
na celosvětové úrovni a na úrovni EU, 
včetně hodnocení dopadu již 
naplánovaných projektů v oblasti 
plynárenské infrastruktury (jako např. 
projekty vypracované v souvislosti s jižním 
koridorem), nových terminálů 
zkapalněného zemního plynu, dopadu 
břidlicového plynu na trh se zemním 
plynem ve Spojených státech amerických 
(zejména na potřeby dovozu zkapalněného 
zemního plynu) a dopadu možného 
rozvoje břidlicového plynu v EU na 
budoucí zabezpečení dodávek plynu a na 
ceny; věří, že analýza by měla zohlednit 
a za výchozí bod považovat současný stav 
rozvoje infrastruktury a cíle strategie 
Evropa 2020 v oblasti emisí CO2; 
zdůrazňuje, že by měly být vedeny 
konzultace se všemi příslušnými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Francisco Sosa Wagner
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémový přechod k požadavkům 
třetího energetického balíčku EU, pokud 
jde sjednocení evropských trhů do roku 
2014;

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémové provedení a uplatňování 
požadavků třetího balíčku opatření EU 
týkajících se vnitřního trhu s energií, 
včasné přijetí a uplatňování návrhů 
uvedených v balíčku opatření pro 
energetickou infrastrukturu, pokud jde 
sjednocení evropských velkoobchodních
trhů s energií do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémový přechod k požadavkům 
třetího energetického balíčku EU, pokud 
jde sjednocení evropských trhů do roku 
2014;

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod produkce břidlicového 
plynu v EU; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby tento cíl důrazně sledovaly, 
zejména tak, že zajistí bezproblémový 
přechod k požadavkům třetího balíčku 
opatření EU týkajících se vnitřního trhu 
s energií a k návrhům uvedeným v balíčku 
opatření pro energetickou infrastrukturu 
a jejich uplatňování, pokud jde sjednocení 
a úplnou liberalizaci evropských trhů 
s energií do roku 2014;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémový přechod k požadavkům 
třetího energetického balíčku EU, pokud 
jde sjednocení evropských trhů do roku 
2014;

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémový přechod k požadavkům 
třetího balíčku opatření EU týkajících se 
vnitřního trhu s energií a jejich 
uplatňování, včasné přijetí a uplatňování 
návrhů uvedených v balíčku opatření pro 
energetickou infrastrukturu, pokud jde 
sjednocení evropských velkoobchodních
trhů do roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento cíl důrazně 
sledovaly, zejména tak, že zajistí 
bezproblémový přechod k požadavkům 

7. zdůrazňuje, že je rovněž zásadní plně 
fungující, propojený a integrovaný vnitřní 
trh EU s energií, a to také v zájmu úplného 
využívání výhod případné produkce 
břidlicového plynu v EU bez negativního 
dopadu na životní prostředí a společenství 
nacházející se v blízkosti ložisek tohoto 
typu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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třetího energetického balíčku EU, pokud 
jde sjednocení evropských trhů do roku 
2014;

tento cíl důrazně sledovaly, zejména tak, že 
zajistí bezproblémový přechod 
k požadavkům třetího energetického 
balíčku EU, pokud jde sjednocení 
evropských trhů do roku 2014;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 
% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 56
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU jakožto přechodného paliva 
může pomoci dosáhnout cíle EU, který 
spočívá ve snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 o 80–95 % ve srovnání 
s úrovněmi z roku 1990, což je základem 
energetického plánu do roku 2050; trvá 
kromě toho na tom, že případné další 
průzkumy týkající se těžby břidlicového 
plynu nelze v žádném případě provádět na 
úkor obnovitelných zdrojů energie, a to 
ani z finančního hlediska, ani pokud jde 
o cíle v této oblasti nebo o jejich budoucí 
rozvoj;

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj zemního plynu 
v EU pomůže dosáhnout cíle EU, který 
spočívá ve snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 o 80–95 % ve srovnání 
s úrovněmi z roku 1990, což je základem 
energetického plánu do roku 2050;
konstatuje však, že podle různých studií 
bývá emisní stopa břidlicového plynu 
obvykle mnohem vyšší než stopa 
konvenčního plynu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU musí být v souladu s cílem
EU, který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050; připomíná, že z této skutečnosti 
vyplývá nutnost téměř úplné 
dekarbonizace energetiky do roku 2050 
(93 %–99 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–95 
% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 
v souvislosti s jejich snížením 
v rozvinutých zemích jako celku, 
a současně v zabezpečení dodávek energie 
a konkurenceschopnosti, což je základem 
energetického plánu do roku 2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Adam Gierek
Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout do roku 
2020 politického cíle EU 3x20 a umožní 
nadále snižovat emise skleníkových plynů 
v souladu s energetickým plánem do roku 
2050;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU může v krátkodobém až 
střednědobém horizontu dosáhnout cíle 
EU, který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU může v krátkodobém až 
střednědobém horizontu dosáhnout cíle 
EU, který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že plyn hraje v EU svou 
úlohu a pomůže dosáhnout cíle EU, který 
spočívá ve snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 o 80–95 % ve srovnání 
s úrovněmi z roku 1990, což je základem 
energetického plánu do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 

8. zastává názor, že rozvoj plynu v EU 
pomůže dosáhnout cíle EU, který spočívá 
ve snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2050 o 80–95 % ve srovnání 
s úrovněmi z roku 1990, což je základem 
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což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

energetického plánu do roku 2050;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU pomůže dosáhnout cíle EU, 
který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

8. zastává názor, že rozvoj břidlicového 
plynu v EU by mohl pomoci dosáhnout cíle 
EU, který spočívá ve snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 o 80–
95 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, 
což je základem energetického plánu do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. uznává, že dopad břidlicového plynu 
na klima je oproti uhlí a dalším fosilním 
palivům závislý na využívání nejlepší 
dostupné technologie a na použití 
časového rámce 100 let při výpočtu emisí
metanu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrhy, v nichž by 
stanovila povinnost používat u všech vrtů 
na břidlicový plyn v EU zařízení pro 
spalování unikajícího plynu („zelené 
spalování“) s cílem snížit fugitivní emise 
metanu spojené s těžbou břidlicového 
plynu a omezit tak dopady na klima 
a problémy spojené s kvalitou ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože 
v krátkodobém horizontu představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů a současně rozvoje směrem 
k energetickému systému zcela 
založenému na obnovitelných zdrojích 
energie; domnívá se, že plyn, včetně 
břidlicového plynu, je-li vyráběn 
udržitelným způsobem, by v tomto směru 
mohl hrát jakožto „překlenovací palivo“ 
ústřední úlohu, zejména v těch členských 
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státech, které v současnosti používají na 
výrobu energie velké množství uhlí, za 
předpokladu, že se bude věnovat 
dostatečná pozornost obavám z emisí 
vznikajícím během životního cyklu 
a z dopadů na životní prostředí a že 
případný průzkum ložisek břidlicového 
plynu by v těchto členských státech 
skutečně vedl k nahrazení výroby energie
náročnější na uhlík;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí, pokud posouzení dopadů 
ukážou, že tato těžba nemá negativní 
dopad na životní prostředí, a především na 
podzemní vody a na společenství 
nacházející se v blízkosti ložisek;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 72
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
rozhodující význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý a nákladově efektivní způsob 
snížení spoléhání na jiná, méně čistá fosilní 
paliva, a tedy i snížení emisí skleníkových 
plynů; domnívá se, že břidlicový plyn by 
v tomto směru mohl hrát jakožto 
„překlenovací palivo“ ústřední úlohu, 
zejména v těch členských státech, které 
používají na výrobu energie velké 
množství uhlí;

9. souhlasí s Komisí, že plyn bude mít 
značný význam pro transformaci 
energetického systému, jak je uvedeno ve 
výše zmíněném plánu, protože představuje 
rychlý, přechodný a nákladově efektivní 
způsob snížení spoléhání na jiná, méně 
čistá fosilní paliva, a tedy i snížení emisí 
skleníkových plynů, než se dosáhne 
přechodu k plně udržitelné výrobě energie 
s nízkou spotřebou uhlíku; domnívá se, že 
břidlicový plyn by v tomto směru mohl 
hrát jakožto „překlenovací palivo“ ústřední 
úlohu, zejména v těch členských státech, 
které v současnosti používají na výrobu 
energie velké množství uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. s ohledem na nedostatek komplexních 
evropských údajů o uhlíkové stopě 
břidlicového plynu vyzývá Společné 
výzkumné středisko Komise, aby rychle 
dokončilo svou analýzu emisí 
skleníkových plynů z těžby a produkce 
břidlicového plynu v celém průběhu 
životního cyklu s cílem provádět 
v budoucnu jejich správný výpočet;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vzhledem k tomu, že nárůst činností 
v oblasti průzkumu ložisek břidlicového 
plynu a jeho produkce bude doprovázen 
značným nárůstem fugitivních emisí 
metanu a že tyto emise nejsou 
v současnosti ve stěžejní politice EU 
v oblasti klimatu, v systému pro 
obchodování s emisemi (ETS), 
zohledněny, vyzývá Komisi, aby při revizi 
směrnice 2003/87/ES vzala v úvahu 
fugitivní emise metanu a jejich budoucí 
dopad na celkové emise skleníkových 
plynů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby předložily legislativní návrhy, 
podobné předpisům týkajícím se kvality 
ovzduší, které v dubnu 2012 předložila
Agentura pro ochranu životního prostředí
USA, v nichž by stanovila povinnost 
používat u všech vrtů břidlicového plynu
v EU zařízení pro spalování unikajícího 
plynu („zelené spalování“) s cílem snížit 
fugitivní emise metanu spojené s těžbou 
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břidlicového plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je 
podepřít spolehlivým a flexibilním 
zdrojem energie; vyjadřuje názor, že by 
k tomuto účelu mohl sloužit zemní plyn, 
včetně břidlicového plynu; uznává však, 
že bez technologie pro zachycování
a skladování uhlíku by mohlo být využití 
plynu v dlouhodobém výhledu omezeno 
na tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by 
mohlo být využití plynu v dlouhodobém 

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou nastavitelné a je nutno je 
podepřít spolehlivým a flexibilním zdrojem 
energie; vyjadřuje názor, že k tomuto účelu 
by zemní plyn, včetně břidlicového plynu, 
mohl být jednou z dostupných možností 
vedle dalších řešení, jako např. lepšího 
propojení, lepšího řízení a kontroly 
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výhledu omezeno na tuto podpůrnou 
a vyvažující úlohu;

systému prostřednictvím inteligentních sítí 
na všech úrovních sítě, skladování energie 
a řízení poptávky; uznává však, že využití 
plynu bude do roku 2030 omezeno na tuto 
podpůrnou a vyvažující úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je 
podepřít spolehlivým a flexibilním 
zdrojem energie; vyjadřuje názor, že by
k tomuto účelu mohl sloužit zemní plyn, 
včetně břidlicového plynu; uznává však, že 
bez technologie pro zachycování 
a skladování uhlíku by mohlo být využití 
plynu v dlouhodobém výhledu omezeno na 
tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – jsou nestálé a je nutno je 
podepřít nebo vyvážit spolehlivými 
a flexibilními technologiemi; vyjadřuje 
názor, že k tomuto účelu by vedle lepšího 
propojení, skladování energie a řízení 
poptávky mohl jako jedna z možností
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku nelze plyn
v dlouhodobém výhledu vzhledem k cílům
EU do roku 2050 týkajících se 
dekarbonizace využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
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spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by 
mohlo být využití plynu v dlouhodobém 
výhledu omezeno na tuto podpůrnou 
a vyvažující úlohu;

spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 
Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by mohlo 
být využití plynu v dlouhodobém výhledu 
omezeno na tuto podpůrnou a vyvažující 
úlohu;

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává význam technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti plynu 
jakožto zdroje energie, včetně jeho 
podpůrné a vyvažující úlohy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 10. poznamenává také, že některé druhy 
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obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by 
mohlo být využití plynu v dlouhodobém 
výhledu omezeno na tuto podpůrnou 
a vyvažující úlohu;

obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Adam Gierek
Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je 
podepřít spolehlivým a flexibilním 
zdrojem energie; vyjadřuje názor, že by 
k tomuto účelu mohl sloužit zemní plyn, 
včetně břidlicového plynu; uznává však, že 
bez technologie pro zachycování 
a skladování uhlíku by mohlo být využití 
plynu v dlouhodobém výhledu omezeno na 
tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – jsou vyráběny nestálým 
způsobem a je nutno je doplnit 
spolehlivým a flexibilním plynným 
zdrojem elektrické energie; vyjadřuje 
názor, že by k tomuto účelu mohl sloužit 
zemní plyn, včetně břidlicového plynu; 
uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku, jenž
vzniká při spalování zemního plynu, by 
mohlo být jeho využití při výrobě 
elektrické energie omezeno na tuto 
podpůrnou a vyvažující úlohu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 83
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by 
mohlo být využití plynu v dlouhodobém 
výhledu omezeno na tuto podpůrnou 
a vyvažující úlohu;

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je dočasně
podepřít flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
případně sloužit zemní plyn, včetně 
břidlicového plynu; uznává však, že využití 
plynu bude ve střednědobém 
či v dlouhodobém výhledu omezeno na 
tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn, včetně břidlicového 
plynu; uznává však, že bez technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by mohlo 
být využití plynu v dlouhodobém výhledu 
omezeno na tuto podpůrnou a vyvažující 
úlohu;

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je podepřít 
spolehlivým a flexibilním zdrojem energie; 
vyjadřuje názor, že by k tomuto účelu mohl 
sloužit zemní plyn; uznává však, že bez 
technologie pro zachycování a skladování 
uhlíku by mohlo být využití plynu 
v dlouhodobém výhledu omezeno na tuto 
podpůrnou a vyvažující úlohu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává také, že některé druhy 
obnovitelné energie – například větrná 
energie – nejsou stálé a je nutno je 
podepřít spolehlivým a flexibilním 
zdrojem energie; vyjadřuje názor, že by 
k tomuto účelu mohl sloužit zemní plyn, 
včetně břidlicového plynu; uznává však, že 
bez technologie pro zachycování 
a skladování uhlíku by mohlo být využití 
plynu v dlouhodobém výhledu omezeno na 
tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

10. poznamenává také, že nestálá povaha 
některých druhů obnovitelné energie 
vyžaduje, aby byly podepřeny spolehlivými 
a flexibilními zdroji energie; vyjadřuje 
názor, že by k tomuto účelu mohl sloužit 
zemní a břidlicový plyn; uznává však, že 
bez technologie pro zachycování 
a skladování uhlíku by mohlo být využití 
plynu v dlouhodobém výhledu omezeno na 
tuto podpůrnou a vyvažující úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu 
hospodářského zhodnocení technologie 
pro zachycování a skladování uhlíku 
v případě plynu s cílem urychlit rozvoj 
a využívání této technologie; vyzývá také 
Komisi, aby prošetřila, jaké dopady bude 
mít technologie pro zachycování 
a skladování uhlíku na pružnost využívání 
plynu při výrobě energie a tím i na jeho 
úlohu podpůrného zdroje ve vztahu 
k obnovitelným zdrojům energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. považuje technologii pro zachycování 
a skladování uhlíku za stále nedostatečně 
rozvinutou; domnívá se proto, že strategie 
v oblasti břidlicového plynu nemohou být 
založeny na neprokázaných 
předpokladech ohledně technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku; 
upozorňuje, že technologie pro 
zachycování a skladování uhlíku by 
mohla v otázce využívání kaveren 
v budoucnu konkurovat geotermální 
energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh a členské státy, které jednají 
v rámci dlouhodobých cílů EU v oblasti 
politiky klimatu a energetické politiky;
vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že se 
systém pro obchodování s emisemi (ETS) 
náležitě vztahuje i na činnosti v oblasti 
břidlicového plynu v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila hospodářský dopad 
nekonvenčního plynu na životní prostředí 
a na společenství nacházející se v blízkosti 
ložisek i jeho vyhlídky v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

Or. ro

Pozměňovací návrh 90
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 a s přihlédnutím k tomu, co lze 
převzít ze zkušeností a právní úpravy této 
oblasti v USA, posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala rovněž ekonomické, ekologické
a sociální dopady;

Or. nl

Pozměňovací návrh 92
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 a s přihlédnutím k důsledkům 
pro průmysl a dopadům na životní 
prostředí posoudila dopad a vyhlídky 
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nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU;

Or. cs

Pozměňovací návrh 95
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodne trh;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se 
strategickým energetickým plánem EU do 
roku 2050 posoudila dopad a vyhlídky 
nekonvenčního plynu v EU a aby při tom 
uznávala, že o rozšíření využívání 
nekonvenčního plynu v EU nakonec 
rozhodnou potřeby dlouhodobé politiky 
EU v oblasti klimatu a trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá veřejné orgány, aby provedly 
posouzení dopadů na podzemní zdroje na 
regionální úrovni s cílem optimalizovat 
přidělování prostředků na geotermální 
energii, břidlicový plyn a další podzemní 
zdroje a tím také maximalizovat přínosy 
pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby Evropskou 
agenturu pro životní prostředí (EEA) 
pověřila vypracováním kompletní vědecké 
environmentální analýzy zaměřené na 
využívání břidlicového plynu a ropy 
a případné dopady dostupných technik;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 
podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
produkce zemního plynu, což také 
pravděpodobně v krátkodobém horizontu 
způsobí vyšší náklady; podporuje 
spolupráci mezi příslušnými společnostmi 
v EU a USA v zájmu snížení nákladů; 
domnívá se, že očekávání týkající se tempa 
rozvoje břidlicového plynu v EU by měla 
být realistická;

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 
podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
udržitelné produkce zemního plynu, což 
také pravděpodobně v krátkodobém 
horizontu způsobí vyšší náklady; 
podporuje spolupráci mezi příslušnými 
společnostmi v EU a USA v zájmu 
používání nejlepších dostupných 
technologií a současného snížení nákladů; 
domnívá se, že očekávání týkající se tempa 
rozvoje břidlicového plynu v EU by měla 
být realistická a že případná komerční 
těžba by měla probíhat v jednotlivých 
fázích a krocích, aby se předešlo 
hospodářským cyklům rozmachu 
a útlumu doprovázeným značnými 
negativními dopady na místní úrovni, 
které lze pozorovat v oblastech, kde 
probíhá těžba nekonvenčních fosilních 
paliv, např. v Albertě nebo Severní 
Dakotě;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 
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podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
produkce zemního plynu, což také 
pravděpodobně v krátkodobém horizontu 
způsobí vyšší náklady; podporuje 
spolupráci mezi příslušnými společnostmi 
v EU a USA v zájmu snížení nákladů; 
domnívá se, že očekávání týkající se tempa 
rozvoje břidlicového plynu v EU by měla 
být realistická;

podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
produkce zemního plynu, což také 
pravděpodobně v krátkodobém horizontu 
způsobí vyšší náklady; podporuje 
spolupráci mezi příslušnými společnostmi 
v EU a USA v zájmu snížení nákladů 
a sdílení osvědčených postupů v oblasti 
průmyslových procesů šetrných 
k životnímu prostředí; domnívá se, že 
očekávání týkající se tempa rozvoje 
břidlicového plynu v EU by měla být 
realistická;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 
podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
produkce zemního plynu, což také 
pravděpodobně v krátkodobém horizontu 
způsobí vyšší náklady; podporuje 
spolupráci mezi příslušnými společnostmi 

12. připomíná, že hromadný nárůst 
produkce břidlicového plynu v USA je 
podporován zavedeným průmyslovým 
prostředím, jehož součástí je dostatečné 
množství platforem, potřebná lidská síla 
a zkušené a dobře vybavené průmyslové 
služby; konstatuje, že v EU nějakou dobu 
potrvá, než si sektor potřebných služeb 
vybuduje dostatečnou kapacitu a než 
společnosti získají vybavení a zkušenosti 
nezbytné pro podporu vysoké úrovně 
produkce zemního plynu a související 
ochrany životního prostředí, což také 
pravděpodobně v krátkodobém horizontu 
způsobí vyšší náklady; podporuje 
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v EU a USA v zájmu snížení nákladů; 
domnívá se, že očekávání týkající se tempa 
rozvoje břidlicového plynu v EU by měla 
být realistická;

spolupráci mezi příslušnými společnostmi 
v EU a USA v zájmu snížení nákladů;
domnívá se, že očekávání týkající se tempa 
rozvoje břidlicového plynu v EU by měla 
být realistická;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. trvá na tom, že s ohledem na nedávné 
skandální případy finančních podvodů 
v USA je zapotřebí zajistit průhlednou 
správu a řízení společností zabývajících se 
těžbou fosilních paliv, včetně břidlicového 
plynu; zdůrazňuje v této souvislosti 
předchozí výzvy Evropského parlamentu 
v jeho usnesení o „činnosti EU v oblasti 
průzkumu ložisek ropy a těžby ropy 
v Evropě“ k zavedení přísného 
a závazného rámce pro zveřejňování 
informací o postupech firem v oblasti 
životního prostředí, v sociální oblasti 
a v oblasti řízení a k tomu, a aby se zvážilo 
zavedení opatření v zájmu posílení 
závazku institucionálních investorů vůči 
společnostem v souvislosti s investičními 
riziky postupů, jež mají nepříznivý vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. upozorňuje, že stabilní regulační 
rámec má zásadní význam jednak pro 
vytvoření správného prostředí pro 
investice plynárenských společností do 
tolik potřebné infrastruktury a výzkumu 
a vývoje a jednak pro předcházení 
narušení trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, které 
mají zájem o rozvoj břidlicového plynu, 
aby ve svých systémech vzdělávání 
a odborné přípravy zohledňovaly potřebné 
dovednosti a připravily tak potřebnou 
kvalifikovanou pracovní sílu;

13. naléhavě vyzývá členské státy, které 
mají zájem o rozvoj břidlicového plynu, 
aby důkladně přezkoumaly své stávající 
právní předpisy a zavedly nezbytné 
záruky, jimiž zajistí, aby byl před 
zahájením jakýchkoli činností zaveden 
pevný rámec pro bezpečný a udržitelný 
průzkum ložisek břidlicového plynu a jeho 
produkci; aby pro průmyslové subjekty 
stanovily přísné požadavky na výlučné 
používání nejlepší dostupné technologie, 
pokud jde o celistvost vrtů a zapouzdření, 
úpravu vody, zachycování metanu atd.; 
aby ve svých systémech vzdělávání 
a odborné přípravy zohledňovaly potřebné 
dovednosti a připravily tak potřebnou 
kvalifikovanou pracovní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, 
zejména pokud jde o potrubí a silnice;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, 
zejména pokud jde o potrubí a silnice;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 106
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, zejména 
pokud jde o potrubí a silnice;

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že se 
vypracují podrobné studie týkající se 
dopadů této těžby na životní prostředí a na 
společenství nacházející se v její blízkosti, 
a v případě příznivého hodnocení tím, že 
bude zavedena potřebná infrastruktura, 
zejména pokud jde o potrubí a silnice; 
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Or. ro

Pozměňovací návrh 107
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, zejména 
pokud jde o potrubí a silnice;

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, zejména 
pokud jde o potrubí a silnice, připomíná 
však, že z důvodu zvýšení energetické 
účinnosti může být další infrastruktura 
zbytečná a z hospodářského hlediska 
neodůvodněná;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, zejména 
pokud jde o potrubí a silnice;

14. zdůrazňuje význam podpory rozvoje 
odvětví břidlicového plynu tím, že bude 
zavedena potřebná infrastruktura, zejména 
pokud jde o potrubí, za předpokladu, že 
projekty na využívání břidlicového plynu 
budou z finančního a sociálního hlediska 
udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná závazek skupiny G20 
vyloučit postupně fosilní paliva 
a příslušné dotace; poznamenává tedy, že 
se nesmí poskytovat dotace na průzkum 
ložisek zdrojů konvenčních 
či nekonvenčních fosilních paliv ani na 
jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
dlouhodobé hospodářské přínosy rozvoje
břidlicového plynu, včetně příležitostí pro 
zaměstnanost a přínosů na místní úrovni, 
oproti rozvoji alternativních zdrojů 



PE489.454v01-00 62/115 AM\901646CS.doc

CS

energie a opatřením v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. uznává, že břidlicový plyn a ropa by 
mohly hrát úlohu ve zlepšování 
hospodářské a finanční situace v Evropě, 
podpoře tvorby pracovních míst 
a zvyšování konkurenceschopnosti 
a inovací v Evropě; vyzývá Komisi, aby 
posoudila možné hospodářské 
a průmyslové přínosy břidlicového plynu 
a ropy, zejména pokud jde o příležitosti
pro zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost, 
a rovněž očekáváné náklady 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 
s ohledem na to, že je nutné konkrétně 
reagovat na všechny oprávněné obavy 
dotčených společenství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. Vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobné posouzení dopadů, které bude 
zohledňovat veškeré možné náklady 
a přínosy břidlicového plynu, včetně 
dopadů na životní prostředí 
a hospodářských a sociálních dopadů, 
jako jsou příležitosti pro zaměstnanost;

Or. nl

Pozměňovací návrh 115
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost, jakož 
i dopady jeho využívání na životní 
prostředí a sousední lidská společenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
dlouhodobé hospodářské dopady
břidlicového plynu, včetně dopadů 
v odvětví cestovního ruchu a zemědělství 
a příležitostí pro zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby posoudila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost;

15. vyzývá Komisi, aby zhodnotila možné 
hospodářské přínosy břidlicového plynu, 
včetně příležitostí pro zaměstnanost 
a případných nákladů v oblasti životního 
prostředí a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje, že průzkum potenciálu 
břidlicového plynu a ropy se neomezuje 
pouze na Evropu, ale že i v různých 
zemích a oblastech, např. v Asii, Severní 
Americe, Latinské Americe, Africe 
a v Austrálii, je obrovský zájem o rozvoj 
nových zdrojů plynu a ropy jakožto 
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způsobu, jak zlepšit svou energetickou 
a hospodářskou konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje, že je nutné zahrnout otázku 
břidlicového plynu a ropy do 
dvoustranných dialogů a partnerství EU 
se zeměmi, které nekonvenční zdroje již 
rozvíjejí nebo se o jejich rozvoj a/nebo 
využívání zajímají, aby docházelo 
k výměně znalostí a osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby s ohledem na současnou 
hospodářskou krizi a rostoucí 
nezaměstnanost ve svých investičních 
rozhodnutích o budoucí skladbě zdrojů 
energie zohlednily údaje o zaměstnanosti 
(např. počet pracovních míst na plný 
úvazek vytvořených na 1 TWh) v oblasti 
jednotlivých zdrojů energie a případnou 
energetickou účinnost a úsporná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická vypouští se
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politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 122
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je, 
pokud podrobná hodnocení dopadů 
prokážou neexistenci negativních vlivů na 
životní prostředí a na společenství 
nacházející se v blízkosti ložisek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 123
Marita Ulvskog
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU vyžaduje, aby financování 
plynové infrastruktury z evropských 
finančních zdrojů bylo povoleno pouze za 
předpokladu, že přispívá k dosažení 
klimatických cílů;

Or. sv

Pozměňovací návrh 124
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

16. konstatuje, že energetická politika 
a politika EU v oblasti klimatu musí uznat 
existenci překážek pro případné investice 
do udržitelného rozvoje energie s nízkými 
a nulovými emisemi v EU a odstraňovat je;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí uznat existenci překážek 
pro případné investice do rozvoje 
břidlicového plynu v EU a odstraňovat je;

16. konstatuje, že energetická a klimatická 
politika EU musí průmyslovým subjektům 
vysílat jednoznačné investiční signály;
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu, a proto uznává, že technologie 
a inovace v plynárenském odvětví mohou 
obecněji přispívat k odborné základně 
a konkurenceschopnosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně štěpení bez 
použití chemických látek, financovanému 
průmyslovými subjekty s cílem 
prozkoumat budoucí možnosti 
udržitelnějšího a bezpečnějšího rozvoje 
nekonvenčního plynu, bude-li zaveden 
odpovídající právní rámec;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. zdůrazňuje, že je nutné, abychom 
v otázce výzkumu v oblasti energie zůstali 
otevření vůči všem novým budoucím 
technologiím; vyzývá k dalšímu výzkumu 
a vývoji nástrojů a technologií, včetně 
technologií pro zachycování a skladování 
uhlíku, v zájmu podpory a posílení 
udržitelného a bezpečného rozvoje 
nekonvenčního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. domnívá se, že intenzivnější rozvoj 
nekonvenčního plynu je možný pouze za 
předpokladu, že bude udržitelný 
a bezpečný;

Or. nl

Pozměňovací návrh 130
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu, trvá na tom, že by tento výzkum 
neměl být financován z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu s vědomím, že tyto dvě technologie 
nejsou kompatibilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
s cílem prozkoumat možnost udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 



AM\901646CS.doc 71/115 PE489.454v01-00

CS

plynu; plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku, 
v zájmu podpory případného udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií, včetně technologií 
pro zachycování a skladování uhlíku,
v zájmu podpory a posílení udržitelného 
a bezpečného rozvoje nekonvenčního 
plynu;

17. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji 
nástrojů a technologií v zájmu podpory 
a posílení udržitelného a bezpečného 
rozvoje nekonvenčního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, 
Romana Jordan, Ivailo Kalfin
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. všímá si technologického rozvoje 
v Rakousku, kde průmyslové subjekty 
navrhují používat štěpicí kapaliny, které 
obsahují pouze vodu, písek a kukuřičný 
škrob; doporučuje ostatním členským 
státům a Komisi, aby prozkoumaly 
možnost těžby břidlicového plynu bez 
použití chemických látek, a vyzývá 
k dalšímu výzkumu a vývoji těchto technik 
a/nebo procesů, které by omezily případné 
dopady na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že technologie a inovace 
v plynárenském odvětví mohou v EU 
obecněji přispívat k odborné základně, 
vytváření pracovních míst 
a konkurenceschopnosti průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
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připravila doporučení vztahující se na 
všechny vrty břidlicového plynu v EU 
s cílem omezit fugitivní emise metanu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Marita Ulvskog
Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. zdůrazňuje, že každý stát sám 
rozhoduje o postupech povolování 
vztahujících se k případnému rozvoji 
činností souvisejících s břidlicovým 
plynem a že každý stát má právo přijímat 
rozhodnutí ohledně využívání tohoto 
zdroje energie;

Or. sv

Pozměňovací návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem, včetně 
hodnocení dopadů těchto činností na 
životní prostředí a na společenství 
nacházející s v blízkosti ložisek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Francisco Sosa Wagner
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem, včetně 
činností, které jsou požadovány 
v právních předpisech EU týkajících se 
ochrany životního prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem, včetně 
činností, které jsou požadovány 
v právních předpisech EU týkajících se 
ochrany životního prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
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zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování s cílem zajistit, že 
v případě přijetí rozhodnutí o rozvoji
činností souvisejících s břidlicovým 
plynem budou k dispozici nejvyšší možné 
normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zavedení pevného regulačního rámce 
a zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti udržitelného
rozvoje činností souvisejících 
s břidlicovým plynem;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby zajistily
zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

18. vyzývá příslušné členské státy, aby 
poskytly zdroje potřebné pro administrativu 
a monitorování v oblasti rozvoje činností 
souvisejících s břidlicovým plynem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že by 
měl být dále přezkoumán regulační rámec 
v EU pro průzkum za účelem jeho 
posílení; konstatuje dále, že rozsáhlá těžba 
břidlicového plynu může vyžadovat 
komplexní přizpůsobení právního rámce 
EU pro oblast životního prostředí, aby 
zahrnoval i specifické rysy těžby 
nekonvenčních fosilních paliv; vyzývá 
Komisi, aby především prošetřila, zda je 
nařízení REACH vhodným nástrojem 
k zajištění zveřejňování transparentních 
informací o chemických látkách, které 
jsou speciálně používány při 
hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum, že však rozsáhlá 
a komerční těžba břidlicového plynu může 
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vyžadovat komplexní přizpůsobení 
právního rámce EU pro oblast životního 
prostředí, tak aby zahrnoval i specifické 
rysy těžby nekonvenčních fosilních paliv 
v EU; žádá proto Komisi, aby posoudila 
případné nutné přizpůsobení právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že 
regulační rámec v EU nemá v současnosti 
takovou podobu, aby upravoval případnou 
rozsáhlou těžbu břidlicového plynu, a že je 
nutné provést jeho důkladnou revizi, aby 
zahrnoval veškeré specifické rysy těžby 
nekonvenčních fosilních paliv v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
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všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že 
regulační rámec v EU pro počáteční 
průzkum by měl být doplněn rámcem pro 
dopady průmyslových procesů 
používaných při průzkumu ložisek 
břidlicového plynu a/nebo jejich využívání 
na životní prostředí a veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že 
regulační rámec zavedený v EU pro 
počáteční průzkum by měl být přizpůsoben 
zvláštním podmínkám tohoto typu 
průzkumu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 150
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je 
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyzývá k důkladnému 
posouzení přiměřenosti stávajícího 
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počáteční průzkum; regulačního rámce EU pro počáteční 
průzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že je
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

19. konstatuje, že stávající postup 
udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu je upraven podle 
všeobecných právních předpisů pro těžbu 
nebo uhlovodíky; vyjadřuje názor, že není
vhodné zavést v EU regulační rámec pro 
počáteční průzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je důležité plně 
konzultovat s veřejností, zejména 
v souvislosti se zavedením nového přístupu 
k průzkumu ložisek plynu; upozorňuje, že 
v některých členských státech není 
veřejnost dostatečně konzultována ve fázi 
schvalování; vyzývá členské státy, aby 
posoudily své právní předpisy ohledně 
toho, zda je v nich toto hledisko náležitě 
zohledněno;

20. zdůrazňuje, že je důležité plně 
konzultovat s veřejností, zejména 
v souvislosti se zavedením nového přístupu 
k průzkumu ložisek plynu; upozorňuje, že 
v některých členských státech není 
veřejnost dostatečně konzultována ve fázi 
schvalování; vyzývá členské státy, aby 
posoudily své právní předpisy ohledně 
toho, zda je v nich toto hledisko náležitě 
zohledněno, a úplné uplatňování 
ustanovení Aarhuské úmluvy 
a odpovídajících ustanovení právních 
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předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je důležité plně 
konzultovat s veřejností, zejména
v souvislosti se zavedením nového přístupu 
k průzkumu ložisek plynu; upozorňuje, že 
v některých členských státech není 
veřejnost dostatečně konzultována ve fázi 
schvalování; vyzývá členské státy, aby 
posoudily své právní předpisy ohledně 
toho, zda je v nich toto hledisko náležitě 
zohledněno;

20. zdůrazňuje, že je důležité plně 
konzultovat s veřejností v souvislosti se 
zavedením nového přístupu k průzkumu 
ložisek plynu; upozorňuje, že v některých 
členských státech není veřejnost dostatečně 
konzultována ve fázi schvalování; vyzývá 
členské státy, aby posoudily své právní 
předpisy s cílem vhodným způsobem 
zahrnout do právních předpisů týkajících 
se udělování licencí na průzkum ložisek 
břidlicového plynu povinnost veřejného 
postupu konzultace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 154
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je důležité plně 
konzultovat s veřejností, zejména 
v souvislosti se zavedením nového přístupu 
k průzkumu ložisek plynu; upozorňuje, že 
v některých členských státech není 
veřejnost dostatečně konzultována ve fázi 
schvalování; vyzývá členské státy, aby 
posoudily své právní předpisy ohledně 
toho, zda je v nich toto hledisko náležitě 

20. zdůrazňuje význam transparentnosti 
a celkových konzultací s veřejností, 
zejména v souvislosti se zavedením nového 
přístupu k průzkumu ložisek plynu; 
upozorňuje, že v některých členských 
státech není veřejnost dostatečně 
konzultována ve fázi schvalování; vyzývá 
členské státy, aby posoudily své právní 
předpisy ohledně toho, zda je v nich toto 
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zohledněno; hledisko náležitě zohledněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Marita Ulvskog
Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly vytvořit jednotné kontaktní 
místo pro schvalování a udělování licencí 
a prověřování souladu s předpisy v oblasti 
životního prostředí, což je v některých 
členských státech obvyklý postup u všech 
energetických projektů;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 156
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly vytvořit jednotné kontaktní 
místo pro schvalování a udělování licencí 
a prověřování souladu s předpisy v oblasti 
životního prostředí, což je v některých 
členských státech obvyklý postup u všech 
energetických projektů;

21. vyjadřuje názor, že členské státy, které 
zvažují projekty v oblasti břidlicového 
plynu, musí zajistit důkladné prověřování 
souladu s předpisy v oblasti bezpečnosti 
a životního prostředí, např. povinné 
posuzování vlivu na životní prostředí 
a zveřejňování veškerých informací 
o chemických látkách, což je v některých 
členských státech nejlepší postup u všech 
energetických projektů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly vytvořit jednotné kontaktní 
místo pro schvalování a udělování licencí 
a prověřování souladu s předpisy v oblasti 
životního prostředí, což je v některých 
členských státech obvyklý postup u všech 
energetických projektů;

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly k činnostem souvisejícím 
s průzkumem ložisek břidlicového plynu 
a jeho produkcí přijmout přístup založený 
na bezpečnostní dokumentaci, což povede 
k tomu, že se příslušné orgány budou 
samostatně zabývat schvalováním, 
udělováním licencí a kontrolou souladu 
s předpisy v oblasti bezpečnosti 
a životního prostředí, neboť je to 
v některých členských státech nejlepší 
ověřený postup u jiných činností 
souvisejících s těžbou ropy a plynu, např. 
u vrtných prací v pobřežních oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly vytvořit jednotné kontaktní 
místo pro schvalování a udělování licencí 
a prověřování souladu s předpisy v oblasti 
životního prostředí, což je v některých 
členských státech obvyklý postup u všech 
energetických projektů;

21. vyjadřuje názor, že členské státy 
provádějící projekty v oblasti břidlicového 
plynu by měly vytvořit jednotné kontaktní 
místo pro schvalování a udělování licencí 
a prověřování souladu s předpisy v oblasti 
životního prostředí (včetně povinného 
posouzení vlivu na životní prostředí), což 
je v některých členských státech obvyklý 
postup u všech energetických projektů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 159
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že k provedení změny právních 
předpisů nezbytných k udělení licencí na 
průzkum ložisek břidlicového plynu bude 
nezbytně nutné stanovisko dotčených 
místních orgánů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 160
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 161
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu a řešení 
rizik v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá Komisi a veřejné orgány, aby 
bez prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu a ropy, zejména že 
budou připravené na možnou budoucí 
produkci v Evropě v komerčním rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 

22. vyzývá Komisi a orgány členských 
států, aby bez prodlení prověřily 
a v případě potřeby zdokonalily regulační 
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že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

rámce, aby zajistily, že budou vhodné pro 
projekty v oblasti břidlicového plynu, 
zejména že budou připravené na možnou 
budoucí produkci v Evropě v komerčním 
rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá Komisi a veřejné orgány, aby 
bez prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 165
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby bez
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá Komisi a vnitrostátní veřejné 
orgány, aby bez prodlení prověřily 
a v případě potřeby zdokonalily regulační 
rámce, aby zajistily, že budou vhodné pro 
projekty v oblasti břidlicového plynu, 
zejména že budou připravené na možnou 
budoucí produkci v Evropě v komerčním 
rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá veřejné orgány, aby bez 
prodlení prověřily a v případě potřeby 
zdokonalily regulační rámce, aby zajistily, 
že budou vhodné pro projekty v oblasti 
břidlicového plynu, zejména že budou 
připravené na možnou budoucí produkci 
v Evropě v komerčním rozsahu;

22. vyzývá veřejné orgány, aby prověřily 
a v případě potřeby zdokonalily regulační 
rámce, aby zajistily, že budou vhodné pro 
projekty v oblasti břidlicového plynu, 
zejména že budou připravené na možnou 
budoucí produkci v Evropě v komerčním 
rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné 
informace o svých činnostech, mimo jiné 
aby zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; uznává, že je důležité, 
aby průmyslové subjekty a orgány zahájily 
dialog a spolupracovaly s cílem řešit 
prostřednictvím otevřeného sdílení 
informací a poznatků obavy veřejnosti; 
uznává, že již probíhá registrace 
a schvalování chemických látek v souladu 
s nařízením o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH), a souhlasí s tím, aby byla 
veřejnost informována o obsahu štěpicích 
kapalin (např. iniciativa „Frac Focus“ 
zaměřená konkrétně na občany EU);

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší;
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 

23. potvrzuje, že některé evropské země již 
zavedly nebo mají v plánu zavést 
moratorium na průzkum ložisek 
břidlicového plynu, a je si dobře vědom 
toho, že postoj veřejnosti k rozvoji 
břidlicového plynu se v jednotlivých 
členských státech liší, a to kvůli 
případným dopadům průzkumu ložisek na 
životní prostředí a klima; a naléhavě
vyzývá společnosti, které se zabývají 
těžbou břidlicového plynu v EU, aby před 
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zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu a možných dopadech 
této činnosti na životní prostředí a na 
společenství nacházející se v blízkosti 
ložisek; naléhavě vyzývá společnosti, které 
plánují těžbu břidlicového plynu v EU, aby 
před zahájením vrtání poskytly úplné 
informace o svých činnostech, mimo jiné 
aby zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 171
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
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v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby v rámci 
povolovacích procedur poskytly úplné 
informace o svých činnostech, mimo jiné 
aby zveřejnily kompletní seznam 
chemických látek, které budou používány
při hydraulickém štěpení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 172
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k tomu, aby široká veřejnost měla 
lepší možnosti získávat informace 
o břidlicovém plynu a tyto informace 
ovlivňovat; naléhavě vyzývá společnosti, 
které zvažují těžbu břidlicového plynu
v EU, aby před zahájením vrtání poskytly 
úplné informace o svých činnostech, mimo 
jiné aby zveřejnily, jaké chemické látky 
plánují využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší a že 
negativní postoje jsou často způsobeny 
nesprávnými informacemi; vyzývá 
k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Fiona Hall, Jens Rohde, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k tomu, aby veřejnost byla
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem lépe informována transparentním 
a objektivním způsobem, a podporuje 
vytvoření portálů poskytujících přístup 
k široké škále veřejných informací 
o aktivitách v oblasti břidlicového plynu; 
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břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

naléhavě vyzývá společnosti, které se 
zabývají těžbou břidlicového plynu v EU, 
aby před zahájením vrtání poskytly úplné 
informace o svých činnostech, mimo jiné 
aby zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily veškeré chemické látky, složky 
a jejich koncentrace, které plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby 
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

23. je si dobře vědom toho, že postoj 
veřejnosti k rozvoji břidlicového plynu se 
v jednotlivých členských státech liší; 
vyzývá k lepšímu informování veřejnosti 
o činnostech souvisejících s břidlicovým 
plynem a podporuje vytvoření portálů 
poskytujících přístup k široké škále 
veřejných informací o aktivitách v oblasti 
břidlicového plynu; naléhavě vyzývá 
společnosti, které se zabývají těžbou 
břidlicového plynu v EU, aby před 
zahájením vrtání poskytly úplné informace 
o svých činnostech, mimo jiné aby v plném 
rozsahu a souladu s nařízením REACH
zveřejnily, jaké chemické látky plánují 
využívat při hydraulickém štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že nejlepší způsob, jak 
smysluplně a včas zapojit místní 
společenství, je provádět povinné 
posouzení vlivu na životní prostředí, 
zajistit vysokou úroveň transparentnosti 
a vést veřejné konzultace o návrzích 
projektů v oblasti břidlicového plynu bez 
ohledu na dobu trvání projektu či jeho 
rozsah;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

24. poznamenává, že průmyslové subjekty 
uznávají, že rozvoj břidlicového plynu 
způsobuje u společenství a jednotlivců 
přechodné zneklidnění, zejména v době 
intenzivních prací, které u jednoho vrtu ve 
fázi prvotní přípravy staveniště a výstavby 
vrtu (vrtání a stavební dokončení) obvykle 
trvají dva až tři měsíce; vyzývá proto
společnosti zabývající se břidlicovým 
plynem, aby zavedly odpovědné postupy 
společenství a zajistily, že místní 
společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá v této souvislosti k zavedení 
fiskálních rámců, které zachovají 
hospodářskou soutěž průmyslových 
podniků a současně umožní, aby 
celostátní a místní společenství měla 
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prospěch ze zdrojů břidlicového plynu; 
vyzývá také společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch, a zavedly 
finanční záruky, které pokryjí případné 
škody způsobené v případě negativních 
dopadů na životní prostředí a lidská 
společenství nacházející se v blízkosti 
těžebních oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch;

24. poznamenává, že je obzvláště důležité, 
aby se provozovatelé v oblasti břidlicového 
plynu v EU zapojili a vytvářeli pevná 
partnerství s místními společenstvími 
v každé fázi svých činností, protože v EU 
je větší hustota obyvatelstva než v USA 
a vlastníci půdy v Evropě nevlastní 
i podzemní zdroje, takže nemají přímý 
prospěch z těžby, jako je tomu v USA; 
vyzývá společnosti zabývající se 
břidlicovým plynem, aby zajistily, že 
místní společenství budou mít z rozvoje 
břidlicového plynu prospěch, a aby 
zajistily, že bude uplatňována zásada 
„viník platí vše“;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává, že by měl být kladen důraz na 
transparentní a otevřený dialog 
s občanskou společností, založený na 
dostupných vědeckých důkazech;
připomíná, že rozpočet EU na rok 2012 
obsahuje položku určenou na financování 
pilotních projektů a dalších podpůrných 
činností s cílem povzbudit takový dialog;
domnívá se, že by tento dialog měl být 
pořádán neutrálním způsobem a v úzké 
spolupráci s členskými státy, včetně 
vnitrostátních orgánů, místních 
společenství, široké veřejnosti, podniků 
a nevládních organizací;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Gaston Franco
Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává, že by měl být kladen důraz na 
transparentní a otevřený dialog 
s občanskou společností, založený na 
dostupných vědeckých důkazech; 
připomíná, že rozpočet EU na rok 2012 
obsahuje položku určenou na financování 
pilotních projektů a dalších podpůrných 
činností s cílem povzbudit takový dialog; 
domnívá se, že by tento dialog měl být 
pořádán neutrálním způsobem a v úzké 
spolupráci s členskými státy, včetně 
vnitrostátních orgánů, místních 
společenství, široké veřejnosti, podniků 
a nevládních organizací;

25. uznává, že by měl být kladen důraz na 
transparentní a otevřený dialog 
s občanskou společností, založený na 
dostupných vědeckých důkazech 
a otevřeně se zabývající otázkami úniku 
plynu, dopadu těžby břidlicového plynu na 
podzemní vody, krajinu, zemědělství 
a odvětví cestovního ruchu; připomíná, že 
rozpočet EU na rok 2012 obsahuje položku 
určenou na financování pilotních projektů 
a dalších podpůrných činností s cílem 
povzbudit takový dialog; domnívá se, že by 
tento dialog měl být pořádán neutrálním 
způsobem a v úzké spolupráci s členskými 
státy, včetně vnitrostátních orgánů, 
místních společenství, široké veřejnosti, 
podniků a nevládních organizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává, že by měl být kladen důraz na 
transparentní a otevřený dialog 
s občanskou společností, založený na 
dostupných vědeckých důkazech; 
připomíná, že rozpočet EU na rok 2012 
obsahuje položku určenou na financování 
pilotních projektů a dalších podpůrných 
činností s cílem povzbudit takový dialog;
domnívá se, že by tento dialog měl být 

25. uznává, že by měl být kladen důraz na 
transparentní a otevřený dialog 
s občanskou společností vedený během 
předběžné fáze i během monitorování, 
založený na dostupných vědeckých 
důkazech; připomíná, že rozpočet EU na 
rok 2012 obsahuje položku určenou na 
financování pilotních projektů a dalších 
podpůrných činností s cílem povzbudit 
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pořádán neutrálním způsobem a v úzké 
spolupráci s členskými státy, včetně 
vnitrostátních orgánů, místních 
společenství, široké veřejnosti, podniků 
a nevládních organizací;

takový dialog; domnívá se, že by tento 
dialog měl být pořádán neutrálním 
způsobem a v úzké spolupráci s členskými 
státy, včetně vnitrostátních orgánů, 
místních společenství, široké veřejnosti, 
podniků a nevládních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje význam transparentní 
správy a řízení plynárenských a ropných 
společností, které provozují činnost 
související s břidlicovým plynem a ropou;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat;

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat; vítá iniciativy Mezinárodní 
energetické agentury a sdružení 
producentů ropy a plynu k vymezení 
osvědčených postupů v oblasti průzkumu 
ložisek břidlicového plynu a ropy a jeho 
produkce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat;

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu uplatňovat nejpřísnější 
bezpečnostní normy, používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat a minimalizovat nepříznivé 
dopady; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je 
důležité, aby průmyslové subjekty vkládaly 
do výzkumu a vývoje značné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat;

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě 
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné a bezpečné technologie a nejlepší 
provozní postupy a průběžně technologie 
a postupy zdokonalovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Fiona Hall, Jens Rohde
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité při výrobě
břidlicového plynu používat nejlepší 
dostupné technologie a nejlepší provozní 
postupy a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat;

26. zdůrazňuje, že je důležité při 
průzkumu ložisek břidlicového plynu 
a jeho výrobě používat nejlepší dostupné 
technologie a nejlepší provozní postupy 
a průběžně technologie a postupy 
zdokonalovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že obavy z toho, že rozvoj 
břidlicového plynu může v důsledku úniku 
látek z vrtů poškozovat zdroje vody, lze 
řešit přijetím osvědčených postupů pro 
provádění vrtů a jejich výstavbu, zejména 
používání pažnic, cementace a řízení 
tlaku, současně s tlakovými zkouškami 
cementovaných pažnic a nejmodernější
akustickou karotáží (cementlog) pro 
zajištění správné izolace; vyzývá členské 
státy, aby i prostřednictvím kontrol na 
místě zajistily, že tyto postupy budou při 
rozvoji břidlicového plynu využívány;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a lepší 
možnosti vývozu vzhledem 
k celosvětovým environmentálním výzvám 
v oblasti průzkumu ložisek nekonvenčního 
plynu;

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a lepší 
možnosti vývozu vzhledem 
k celosvětovým environmentálním výzvám 
v oblasti průzkumu ložisek nekonvenčního 
plynu; naléhavě proto členské státy 
vyzývá, aby se zdržely komerční těžby 
břidlicového plynu, alespoň dokud 
Mezinárodní energetická agentura 
nedokončí komplexní přezkum nejlepších 
dostupných technologií a nevydá 
doporučení k hydraulickému štěpení 
a rozvoji břidlicového plynu a dokud 
nebude regulační rámec EU zcela 
přizpůsoben;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a lepší 
možnosti vývozu vzhledem 
k celosvětovým environmentálním výzvám 
v oblasti průzkumu ložisek nekonvenčního 
plynu;

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a lepší 
možnosti vývozu vzhledem 
k celosvětovým environmentálním výzvám 
v oblasti průzkumu ložisek nekonvenčního
plynu; doporučuje proto členským státům, 
aby po zpřístupnění úplného referenčního 
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dokumentu Mezinárodní energetické 
agentury o nejlepších dostupných 
technologiích co nejdříve zohlednily 
doporučení týkající se hydraulického 
štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a lepší
možnosti vývozu vzhledem 
k celosvětovým environmentálním výzvám 
v oblasti průzkumu ložisek nekonvenčního 
plynu;

27. zdůrazňuje, že díky rozvoji lepších 
technologií a postupů založených na 
důkladných právních předpisech 
provozovatelé a průmyslové služby nejen 
zlepší přijímání projektů v oblasti 
břidlicového plynu veřejností, ale rovněž 
získají obchodní příležitosti a měli by se 
v prvé řadě zaměřit na dopady na životní 
prostředí a otázky veřejného zdraví, které 
souvisejí s vrtáním a zlepší možnosti 
vývozu vzhledem k celosvětovým
environmentálním výzvám v oblasti 
průzkumu ložisek nekonvenčního plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální 
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální 
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
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které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat;

které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat; vyzývá EU, 
aby v otázce předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí, které se týkají 
břidlicového plynu, následovala příkladu 
USA a stanovila pro hydraulické štěpení 
normy s ohledem na čisté ovzduší, podle 
nichž by společnosti musely zachycovat 
metan a další znečišťující emise plynu, 
tak jak je zavedla Agentura pro ochranu 
životního prostředí Spojených států 
amerických;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat;

28. zdůrazňuje, že jsou nutné přísné
bezpečnostní a ekologické normy 
a pravidelné inspekce ve fázích kvalitní 
výstavby a hydraulického štěpení, které 
jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
zachycovat fugitivní emise metanu 
a znovu používat odpadní vody nebo je 
čistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat;

28. zdůrazňuje, že jsou nutné přísné
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
plyn obnovovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že jsou nutné minimální
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat;

28. zdůrazňuje, že jsou nutné přísné
bezpečnostní normy a inspekce ve fázích 
kvalitní výstavby a hydraulického štěpení, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti; 
zejména zdůrazňuje, že provozovatelé by 
měli omezit spalování a větrání a měli by 
pokud možno plyn obnovovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá provozovatele v oblasti 
břidlicového plynu, aby před zahájením 
výroby plynu a v jejím průběhu prováděli 
zkoušky domácích studní, které se 
nacházejí v blízkosti jejich vrtů, a aby 
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výsledné údaje zveřejnili přístupným, 
srozumitelným a transparentním 
způsobem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje význam provozovatelů 
provádějících rekultivaci a sanaci použité 
půdy a monitorování po skončení provozu;

29. žádá o uložení povinnosti
provozovatelům, pokud jde o rekultivaci 
a sanaci použité půdy a monitorování po 
skončení provozu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 200
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

30. vyzývá k výměně osvědčených postupů 
a informací mezi EU a USA; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby uplatňovaly 
normy kvality ovzduší vytvořené
Agenturou pro ochranu životního 
prostředí USA, dokud nebude v EU 
zaveden odpovídající regulační rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ivailo Kalfin
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Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
průmyslový sektor předával místním 
společenstvím poznatky o rozvoji 
břidlicového plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
s ohledem na velmi odlišnou hustotu 
osídlení mezi oběma oblastmi předával 
místním společenstvím poznatky o rozvoji 
břidlicového plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Gaston Franco
Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi 
členskými státy EU, ale rovněž mezi EU, 
USA a Kanadou; zejména vybízí 
k párování evropských a severoamerických
měst a obcí, které objevily břidlicový plyn; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby průmyslový 
sektor předával místním společenstvím 
poznatky o rozvoji břidlicového plynu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

30. naléhavě vyzývá k výměně 
osvědčených postupů a informací mezi EU, 
USA a dalšími zeměmi; zejména vybízí 
k párování evropských, amerických 
a dalších měst a obcí, které objevily 
břidlicový plyn; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby průmyslový sektor předával místním 
společenstvím poznatky o rozvoji 
břidlicového plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá k výměně 30. naléhavě vyzývá k výměně 
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osvědčených postupů a informací mezi EU 
a USA; zejména vybízí k párování 
evropských a amerických měst a obcí, 
které objevily břidlicový plyn; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby průmyslový sektor 
předával místním společenstvím poznatky 
o rozvoji břidlicového plynu;

osvědčených postupů a informací mezi 
členskými státy a rovněž mezi EU a USA; 
zejména vybízí k párování evropských 
a amerických měst a obcí, které objevily 
břidlicový plyn; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby průmyslový sektor předával místním 
společenstvím poznatky o rozvoji 
břidlicového plynu;

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. doporučuje členským státům, aby si 
vzaly příklad z norského systému 
licenčních poplatků za těžbu ropy a plynu, 
v jehož rámci je mimo jiné uvalena daň 
na zisk producentů energie a 100 % 
státních příjmů z ropy a plynu se převádí 
do fondu státního majetku, aby měli 
místní obyvatelé prospěch z těžby jejich 
přírodních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. naléhavě vyzývá průmyslové subjekty 
v oblasti břidlicového plynu a ropy, aby 
jednotně uplatňovaly co nejpřísnější 
ekologické a bezpečnostní normy, bez 
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ohledu na to, v které části světa tyto 
společnosti provozují svou činnost; vyzývá 
Komisi, aby zjistila, jaké mechanismy by 
byly vhodné, aby bylo zajištěno, 
že společnosti se sídlem v EU budou ve 
světě fungovat v souladu s nejpřísnějšími 
normami; zastává názor, že v této oblasti 
by měla jednu z klíčových úloh hrát 
i odpovědnost podniků a že v rámci 
systémů udělování licencí v jednotlivých 
členských státech by se mohlo 
při udělování přihlížet k rozsáhlým 
haváriím způsobeným podniky, pokud 
budou tyto havárie důkladně prošetřeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Kathleen Van Brempt
Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 

vypouští se
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se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 210
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

31. vyzývá Komisi, členské státy 
a průmyslové subjekty, aby zvážily, zda 
provést ekologicky nezávadné pilotní 
projekty v EU zabývající se využitím 
nekonvenčních domácích zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly ekologicky nezávadné pilotní 
projekty v EU týkající se nekonvenčních 
domácích zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie;

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly a podporovaly ekologicky 
nezávadné pilotní projekty v EU zabývající 
se využitím nekonvenčních domácích 
zdrojů energie, s ohledem na princip 
předběžné opatrnosti;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
a spolufinancovat opatření pro vytvoření 
nezávislých výborů složených ze zástupců 
průmyslových a vědeckých kruhů, jejichž 
úkolem bude vydávat stanoviska 
a vypracovávat osvědčené postupy týkající 
se technologie těžby břidlicového plynu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na všechny činnosti 
související s břidlicovým plynem se musí
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
stanovená v článku 191 Smlouvy a že 
společnosti musí nést jednoznačnou 
odpovědnost za jakoukoli škodu, kterou 
případně způsobí; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby předložila návrhy na začlenění 
hydraulického štěpení a dalších činností 
spojených s těžbou břidlicového plynu do 
přílohy III směrnice o odpovědnosti za 
životní prostředí a aby provozovatelům 
v oblasti břidlicového plynu stanovila 
povinnost poskytnout povinné finanční 
záruky nebo aby pro ně stanovila 
požadavky na pojištění pro případ, že 
v souvislosti s jejich činnostmi dojde 
k poškození životního prostředí, s cílem 
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zajistit pro dotčené obyvatele právní 
jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem se musí vždy
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti musí být zcela odpovědné
za jakoukoli škodu, kterou případně přímo 
či nepřímo způsobí; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy na 
začlenění konkrétně hydraulického 
štěpení a dalších činností spojených 
s těžbou břidlicového plynu do směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem, zejména pokud jde 
o čištění odpadních vod, by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na 
začlenění konkrétně hydraulického 
štěpení a dalších činností spojených 
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s těžbou břidlicového plynu do směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. konstatuje, že těžba břidlicového plynu 
a ropy podléhá stejným zásadám, které se 
vztahují na další druhy těžby, například 
uhlí, konvenčního plynu a ropy, na vodní 
a geotermální energii nebo podzemní 
činnosti, například vstřikování CO2 za 
účelem dobývání plynu a ropy, skladování 
zásob plynu a ropy a ukládání CO2 pro 
účely zachycování a skladování uhlíku; 
připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem a ropou by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Silvia-Adriana Ţicău
Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem se uplatňuje zásada 
„znečišťovatel platí“ a že společnosti, které 
se zabývají těžbou břidlicového plynu, ručí
za jakoukoli škodu, kterou případně 
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způsobí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 221
Pavel Poc

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem musí být důsledně 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti musí ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

Or. cs

Pozměňovací návrh 222
Francisco Sosa Wagner

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem se uplatňuje zásada 
znečišťovatel platí stanovená v článku 191 
Smlouvy a že společnosti by měly ručit za 
jakoukoli škodu, kterou případně způsobí;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

32. připomíná, že na činnosti související 
s břidlicovým plynem a ropou by se měla 
uplatňovat zásada „znečišťovatel platí“ 
a že společnosti by měly ručit za jakoukoli 
škodu, kterou případně způsobí;

Or. en


