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Predlog spremembe 1
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), zlasti člena 194 
Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), zlasti člena 194 
Pogodbe, ki navaja, da se njene določbe 
glede oblikovanja ukrepov Unije na 
področju energetike med drugim izvajajo 
brez poseganja v uporabo drugih določb 
Pogodb, vključno s členom 192(2),

Or. en

Predlog spremembe 2
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), zlasti člena 194 
Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), zlasti člena 194 
Pogodbe, ki navaja, da se njene določbe 
glede oblikovanja ukrepov Unije na 
področju energetike med drugim izvajajo 
brez poseganja v uporabo drugih določb 
Pogodb, vključno s členom 192(2),

Or. en

Predlog spremembe 3
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju okoljske zakonodaje EU 
v zvezi s pridobivanjem plina iz skrilavca, 
vključno z: Direktivo Sveta 85/337/EGS z 
dne 27. junija 1985 o presoji vplivov 

– ob upoštevanju okoljske zakonodaje EU 
v zvezi s pridobivanjem plina iz skrilavca, 
vključno z: Direktivo Sveta 85/337/EGS z 
dne 27. junija 1985 o presoji vplivov 



PE489.454v01-00 4/98 AM\901646SL.doc

SL

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje5; Direktivo 2001/42/ES o presoji 
vplivov nekaterih načrtov in programov na 
okolje6; Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z 
odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti7; Direktivo 
2000/60 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike8; 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
Parlamenta in Sveta o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij9; Direktivo 98/8/ES o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet10; Direktivo 
Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene 
nevarne snovi11; Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi 
s preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode12; in Direktivo 2008/1/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
januarja 2008 o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja13,

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje5; Direktivo 2001/42/ES o presoji 
vplivov nekaterih načrtov in programov na 
okolje6; Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z 
odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti7; Direktivo 
2000/60 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike8; 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
Parlamenta in Sveta o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij9; Direktivo 98/8/ES o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet10; Direktivo 
Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene 
nevarne snovi11; Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi 
s preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode12; Direktivo 2010/75/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
novembra 2010 o industrijskih emisijah 
(celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja13), Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov (kakor je bila 
spremenjena); in Sklepom 406/2009/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo obveznosti 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov,

Or. en

Predlog spremembe 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Romana Jordan, 
Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Alejo Vidal-
Quadras
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 24. 
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novembra 2011 o krepitvi zunanje 
razsežnosti energetske politike EU,

Or. en

Predlog spremembe 5
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Mednarodna agencija za energijo 
ocenjuje, da se bo globalna zmogljivost 
utekočinjanja povečala s 380 milijard 
kubičnih metrov v letu 2011 na 540 
milijard kubičnih metrov v letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 6
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Fiona Hall, Konrad Szymański, Romana Jordan
Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker imajo države članice v skladu s 
Pogodbama pravico, da same določijo 
svojo mešanico energetskih virov;

Or. en

Predlog spremembe 7
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker lahko razvoj plina iz skrilavca 
pomembno vpliva na dinamiko in cene na 
trgu z zemeljskim plinom ter na 
proizvodnjo električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 8
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker morajo biti kemikalije, ki se 
uporabljajo za hidravlično lomljenje, 
registrirane pri Evropski agenciji za 
kemikalije in ker ne morejo biti odobrene, 
če ni zagotovljeno, da ne povzročajo škode 
okolju ali da se taka škoda lahko ublaži (v 
skladu z uredbo REACH);

Or. en

Predlog spremembe 9
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava E (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker nekonvencionalni plin v obliki 
plina iz nizkoporoznih kamnin, plina iz 
skrilavca in metana iz ležišč premoga 
pomeni že več kot polovico proizvodnje 
plina v ZDA, plin iz skrilavca pa je v 
največjem porastu;

Or. en

Predlog spremembe 10
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Uvodna izjava F (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se v Estoniji nafta že proizvaja iz 
naftnih skrilavcev in ker v Pariškem 
bazenu poteka raziskovanje nafte iz 
skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 11
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek - 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- 1. poziva države članice, naj izvajajo 
trajnostjo strategijo zanesljive oskrbe z 
energijo na podlagi diverzifikacije možnih 
virov energije v smeri odprave izključnega 
zanašanja na fosilna goriva, tako 
konvencionalna kot nekonvencionalna, 
ter naj spodbujajo energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije;
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in da 
je treba druge nekonvencionalne naftne 
vire v Evropi šele raziskati v večjem 
obsegu;

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); opozarja na 
dejstvo, da so te ocene netočne in da so 
podatki o nevarnostih, ki izhajajo iz 
pridobivanja plina iz skrilavca in naftnega 
skrilavca, pomanjkljivi; poziva Komisijo 
in države članice, naj poskrbijo, da 
izkoriščanje različnih virov ne bo vplivalo 
na varnost evropskih državljanov in 
zdravje okolja; 

Or. ro

Predlog spremembe 13
Adam Gierek
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
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energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije; 
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in da 
je treba druge nekonvencionalne naftne
vire v Evropi šele raziskati v večjem 
obsegu;

energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije; 
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji, kjer 
se slednji uporablja kot trdno gorivo, in da 
je treba druge nekonvencionalne vire goriv, 
ki so prisotni v plinasti obliki v skrilavcu 
in v obliki metana v nekaterih 
nahajališčih črnega premoga, v Evropi 
šele raziskati v večjem obsegu;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije; 
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in 
da je treba druge nekonvencionalne 
naftne vire v Evropi šele raziskati v 
večjem obsegu;

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj morebitnega domačega vira 
energije;

Or. cs

Predlog spremembe 15
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
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Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije;
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in 
da je treba druge nekonvencionalne 
naftne vire v Evropi šele raziskati v 
večjem obsegu;

Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije; 
ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in da 
je treba druge nekonvencionalne naftne 
vire v Evropi šele raziskati v večjem 
obsegu;

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
sta jo opravili tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration) in 
Mednarodna agencija za energijo (IEA), 
ki je ugotovila, da ima Poljska največje 
zaloge; se zaveda, da te ocene kljub svoji 
netočnosti kažejo na obstoj obsežnega 
domačega vira energije; ugotavlja, da je 
večina evropskih zalog naftnega skrilavca 
zbranih v Estoniji in da je treba druge 
nekonvencionalne naftne vire v Evropi šele 
raziskati v večjem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 17
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj obsežnega domačega vira energije; 

1. ugotavlja, da so bile opravljene različne 
ocene virov plina iz skrilavca, med drugimi 
jo je opravila tudi ameriška uprava za 
energetske informacije (US Energy 
Information Administration); se zaveda, da 
te ocene kljub svoji netočnosti kažejo na 
obstoj znatnega domačega vira energije, 
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ugotavlja, da je večina evropskih zalog 
naftnega skrilavca zbranih v Estoniji in da 
je treba druge nekonvencionalne naftne 
vire v Evropi šele raziskati v večjem 
obsegu;

katerega mogoče ne bo gospodarsko 
smotrno v celoti izrabiti; ugotavlja, da je 
večina evropskih zalog naftnega skrilavca 
zbranih v Estoniji in da je treba druge 
nekonvencionalne naftne vire v Evropi šele 
raziskati v večjem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 18
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov naftnega 
skrilavca ter jih kartirati; pozdravlja ocene 
držav članic in jih spodbuja, naj 
nadaljujejo z delom, ter poziva Komisijo, 
naj z zbiranjem rezultatov ocen držav 
članic in rezultatov, ki so na voljo iz 
raziskovalnih projektov, pomaga pri 
določanju razpoložljivih zalog plina iz 
skrilavca v Uniji, da bi analizirali in ocenili 
gospodarsko upravičenost in okoljsko 
izvedljivost domače proizvodnje plina iz 
skrilavca;

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov naftnega 
skrilavca ter jih kartirati; spodbuja države 
članice, naj nadaljujejo z delom, ter poziva 
Komisijo, naj z zbiranjem rezultatov ocen 
držav članic in rezultatov, ki so na voljo iz 
raziskovalnih projektov, pomaga pri 
določanju razpoložljivih zalog plina iz 
skrilavca v Uniji, da bi analizirali in ocenili 
upravičenost in izvedljivost domače 
proizvodnje plina iz skrilavca z 
gospodarskega in okoljskega vidika ter z 
vidika posledic za sosednje skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
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svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov 
naftnega skrilavca ter jih kartirati; 
pozdravlja ocene držav članic in jih 
spodbuja, naj nadaljujejo z delom, ter
poziva Komisijo, naj z zbiranjem 
rezultatov ocen držav članic in rezultatov, 
ki so na voljo iz raziskovalnih projektov,
pomaga pri določanju razpoložljivih zalog 
plina iz skrilavca v Uniji, da bi analizirali 
in ocenili gospodarsko upravičenost in 
okoljsko izvedljivost domače proizvodnje 
plina iz skrilavca;

svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina in nafte iz skrilavca ter jih 
kartirati, in poziva Komisijo, naj pomaga 
pri ocenjevanju gospodarske 
upravičenosti in okoljske izvedljivosti
proizvodnje plina iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 20
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov naftnega 
skrilavca ter jih kartirati; pozdravlja ocene 
držav članic in jih spodbuja, naj nadaljujejo 
z delom, ter poziva Komisijo, naj z 
zbiranjem rezultatov ocen držav članic in 
rezultatov, ki so na voljo iz raziskovalnih 
projektov, pomaga pri določanju 
razpoložljivih zalog plina iz skrilavca v 
Uniji, da bi analizirali in ocenili 
gospodarsko upravičenost in okoljsko 
izvedljivost domače proizvodnje plina iz 
skrilavca;

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov naftnega 
skrilavca ter jih kartirati; pozdravlja ocene 
držav članic in jih spodbuja, naj nadaljujejo 
z delom;

Or. en

Predlog spremembe 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, Herbert 
Reul, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov 
naftnega skrilavca ter jih kartirati; 
pozdravlja ocene držav članic in jih 
spodbuja, naj nadaljujejo z delom, ter 
poziva Komisijo, naj z zbiranjem 
rezultatov ocen držav članic in rezultatov, 
ki so na voljo iz raziskovalnih projektov, 
pomaga pri določanju razpoložljivih zalog
plina iz skrilavca v Uniji, da bi analizirali 
in ocenili gospodarsko upravičenost in 
okoljsko izvedljivost domače proizvodnje 
plina iz skrilavca;

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina in nafte iz skrilavca ter jih 
kartirati, da bi nadalje povečali 
zanesljivost oskrbe; pozdravlja ocene 
držav članic in jih spodbuja, naj nadaljujejo 
z delom, ter poziva Komisijo, naj z 
zbiranjem rezultatov ocen držav članic in 
rezultatov, ki so na voljo iz raziskovalnih 
projektov, ter z analizo in ovrednotenjem 
gospodarskih, industrijskih, energetskih 
in drugih vidikov domače proizvodnje 
plina iz skrilavca pomaga pri ocenjevanju
potenciala plina iz skrilavca v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov 
naftnega skrilavca ter jih kartirati; 
pozdravlja ocene držav članic in jih 
spodbuja, naj nadaljujejo z delom, ter 
poziva Komisijo, naj z zbiranjem 
rezultatov ocen držav članic in rezultatov, 
ki so na voljo iz raziskovalnih projektov, 
pomaga pri določanju razpoložljivih zalog 
plina iz skrilavca v Uniji, da bi analizirali 

2. meni, da bi morali biti oblikovalcem 
politik na voljo natančnejši, sodobnejši in 
celovitejši znanstveni podatki v zvezi s 
prednostmi in tveganji plina iz skrilavca, 
ki bi jim omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina in nafte iz skrilavca ter jih 
kartirati; pozdravlja ocene držav članic in 
jih spodbuja, naj nadaljujejo z delom, ter 
poziva Komisijo, naj z zbiranjem 
rezultatov ocen držav članic in rezultatov, 
ki so na voljo iz raziskovalnih projektov, 
pomaga pri določanju razpoložljivih zalog 



AM\901646SL.doc 13/98 PE489.454v01-00

SL

in ocenili gospodarsko upravičenost in 
okoljsko izvedljivost domače proizvodnje 
plina iz skrilavca;

plina in nafte iz skrilavca v Uniji, da bi 
analizirali in ocenili gospodarsko 
upravičenost in okoljsko izvedljivost 
domače proizvodnje plina iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 23
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informaciji; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo plina iz skrilavca in virov naftnega 
skrilavca ter jih kartirati; pozdravlja ocene 
držav članic in jih spodbuja, naj nadaljujejo 
z delom, ter poziva Komisijo, naj z 
zbiranjem rezultatov ocen držav članic in 
rezultatov, ki so na voljo iz raziskovalnih 
projektov, pomaga pri določanju 
razpoložljivih zalog plina iz skrilavca v 
Uniji, da bi analizirali in ocenili 
gospodarsko upravičenost in okoljsko 
izvedljivost domače proizvodnje plina iz 
skrilavca;

2. meni, da bi bili oblikovalcem politik v 
pomoč natančnejši podatki, ki bi jim 
omogočali odločanje na podlagi 
informacij; se zato strinja z Evropskim 
svetom, da je treba oceniti evropske 
možnosti za trajnostno pridobivanje in 
uporabo virov plina in nafte iz skrilavca, 
ne da bi pri tem ogrozili razpoložljivost in 
kakovost vodnih virov, ter jih kartirati; 
pozdravlja ocene držav članic in jih 
spodbuja, naj nadaljujejo z delom, ter 
poziva Komisijo, naj z zbiranjem 
rezultatov ocen držav članic in rezultatov, 
ki so na voljo iz raziskovalnih projektov, 
pomaga pri določanju razpoložljivih zalog 
plina iz skrilavca v Uniji, da bi analizirali 
in ocenili gospodarsko upravičenost in 
okoljsko izvedljivost domače proizvodnje 
plina iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 24
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. meni, da morajo Komisija in države 
članice pred plinom in nafto iz skrilavca 
dati prednost razvoju in izkoriščanju 
domačih zalog konvencionalnega plina in 
nafte, kot so tiste, ki so bile nedavno 
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odkrite v sredozemskem bazenu, saj je 
njihovo izkoriščanje lažje, cenejše in 
občutno manj tvegano za okolje;

Or. en

Predlog spremembe 25
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva države članice, naj izvajajo 
strategijo zanesljive oskrbe z energijo, ki 
stremi k diverzifikaciji možnih virov 
energije v smeri odprave izključnega 
zanašanja na fosilna goriva, tako 
konvencionalna kot nekonvencionalna, 
ter spodbuja energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 26
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. opozarja na sklepe skupine G-20 o 
zavezi k postopnemu opuščanju fosilnih 
goriv in z njimi povezanih subvencij; 
poudarja, da mora to veljati tudi za 
raziskovanje in potencialno izkoriščanje 
virov plina iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 27
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. poziva države članice, naj izvajajo 
strategijo zanesljive oskrbe z energijo z 
diverzifikacijo možnih virov energije z 
nizkimi emisijami ogljika ter s 
spodbujanjem energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert Reul, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer, Alejo Vidal-
Quadras, Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da je razmah proizvodnje plina 
iz skrilavca v ZDA močno vplival na 
dogajanje na trgu z zemeljskim plinom in 
na cene, predvsem pa je povzročil 
preusmeritev utekočinjenega zemeljskega 
plina, namenjenega na ameriški trg, 
drugam;

3. opozarja, da je razmah proizvodnje plina 
iz skrilavca v ZDA že močno pozitivno
vplival na trg z zemeljskim plinom in na 
cene plina in elektrike, predvsem pa je 
povzročil preusmeritev utekočinjenega 
zemeljskega plina, namenjenega na 
ameriški trg, drugam; ugotavlja, da so 
promptne cene v ZDA dosegle 
zgodovinsko nizko raven, s čimer se 
povečuje razlika v cenah med ZDA in 
Evropo, kjer so cene vezane na 
dolgoročne sporazume, kar vpliva na 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
in industrije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. ugotavlja, da bo po podatkih uprave 
ZDA za energetske informacije (US 
Energy Information Administration) 
domača proizvodnja plina v ZDA do leta 
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2035 zagotavljala predvidoma 46 % 
oskrbe s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 30
Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. opozarja, da cene plina v ZDA še 
vedno padajo, kar pomeni za EU dodatne 
izzive na področju konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bo ob vse bolj 
globaliziranem in povezanem trgu s plinom 
razvoj plina iz skrilavca povečal svetovno 
konkurenco med različnimi viri plina in bo 
zato še naprej pomembno vplival na cene; 
poudarja, da bo plin iz skrilavca pomagal 
okrepiti položaj odjemalcev v odnosu do 
dobaviteljev plina in bi moral povzročiti 
padanje cen;

4. ugotavlja, da bo ob vse bolj 
globaliziranem in povezanem trgu s plinom 
razvoj plina iz skrilavca povečal svetovno 
konkurenco med različnimi viri plina in bo 
zato še naprej pomembno vplival na cene; 
poudarja, da bo plin iz skrilavca pomagal 
okrepiti položaj odjemalcev v odnosu do 
dobaviteljev plina in bi moral povzročiti 
padanje cen; poudarja, da je treba tudi v 
taki situaciji ohraniti jasne cenovne 
signale, tako da se na primer določi cena 
CO2, ki bo dovolj visoka, da bo spodbujala 
učinkovito uporabo energije in razvoj 
obnovljivih virov energije;

Or. sv

Predlog spremembe 32
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bo ob vse bolj 
globaliziranem in povezanem trgu s plinom 
razvoj plina iz skrilavca povečal svetovno 
konkurenco med različnimi viri plina in bo
zato še naprej pomembno vplival na cene;
poudarja, da bo plin iz skrilavca pomagal 
okrepiti položaj odjemalcev v odnosu do 
dobaviteljev plina in bi moral povzročiti 
padanje cen;

4. ugotavlja, da bi ob vse bolj 
globaliziranem in povezanem trgu s plinom 
razvoj plina iz skrilavca lahko povečal 
svetovno konkurenco med različnimi viri 
plina in bi zato še naprej lahko pomembno 
vplival na cene;

Or. en

Predlog spremembe 33
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. po drugi strani ugotavlja, da so za 
vzpostavitev vse potrebne infrastrukture, 
povezane z vrtanjem in shranjevanjem, 
prevozom in predelavo plina in tekočine 
za lomljenje, potrebne znatne naložbe, ki 
jih mora v celoti kriti panoga;

Or. en

Predlog spremembe 34
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj zaradi razvoja trga 
s plinom in rasti cen na plinskih vozliščih 
v Evropi na naslednjem srečanju 
energetskega sveta EU-ZDA obravnava 
morebiten vpliv svetovnega razvoja plina 
iz skrilavca na trg z utekočinjenim 
zemeljskim plinom in odpravo morebitnih 
omejitev globalnega trgovanja z 
utekočinjenim zemeljskim plinom;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 35
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj zaradi razvoja trga 
s plinom in rasti cen na plinskih vozliščih v 
Evropi na naslednjem srečanju 
energetskega sveta EU-ZDA obravnava 
morebiten vpliv svetovnega razvoja plina 
iz skrilavca na trg z utekočinjenim 
zemeljskim plinom in odpravo morebitnih 
omejitev globalnega trgovanja z 
utekočinjenim zemeljskim plinom;

5. poziva Komisijo, naj zaradi razvoja trga 
s plinom in rasti cen na plinskih vozliščih v 
Evropi na naslednjem srečanju 
energetskega sveta EU-ZDA obravnava 
vpliv svetovnega razvoja plina iz skrilavca 
na okolje in varnost prebivalstva;

Or. ro

Predlog spremembe 36
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj zaradi razvoja trga 
s plinom in rasti cen na plinskih vozliščih v 
Evropi na naslednjem srečanju 
energetskega sveta EU-ZDA obravnava 
morebiten vpliv svetovnega razvoja plina 
iz skrilavca na trg z utekočinjenim 
zemeljskim plinom in odpravo morebitnih 
omejitev globalnega trgovanja z 
utekočinjenim zemeljskim plinom;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. da

Predlog spremembe 37
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poudarja, da za raziskovanje in/ali 
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pridobivanje plina iz skrilavca velja na 
ravni EU načelo subsidiarnosti glede 
mešanic energetskih virov; vendar 
ugotavlja, da je lahko raziskovanje plina 
iz skrilavca čezmejne narave, predvsem 
kadar vrtanje poteka v bližini kopenske 
meje z drugo državo članico oziroma 
kadar vpliva na podtalnico, zrak ali prst 
več kot ene države; poziva k popolnemu 
razkrivanju vseh tehničnih in okoljskih 
težav, povezanih z izkoriščanjem plina iz 
skrilavca, ter k ustreznemu sodelovanju z 
vsemi zainteresiranimi stranmi pred in 
med podeljevanjem koncesije; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Marian-Jean Marinescu, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje in da bo Evropa, če ne bo 
razvijala svojih nahajališč 
nekonvencionalnega plina, ostala med 
tistimi regijami, ki bodo morale uvažati 
največ plina; ugotavlja, da se bo po 
podatkih Mednarodne agencije za 
energijo domača proizvodnja plina v 
Evropi zmanjševala, povpraševanje pa 
povečevalo, zaradi česar se bo uvoz do leta 
2035 zvišal na približno 450 milijard 
kubičnih metrov; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 



PE489.454v01-00 20/98 AM\901646SL.doc

SL

na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin in ustrezne 
medsebojne povezave omrežij, 
diverzificirati oskrbo s plinom in tranzitne 
poti ter razvijati zanesljiva partnerstva z 
državami dobaviteljicami, s tranzitnimi 
državami in z državami potrošnicami, in 
sicer na podlagi preglednosti, 
medsebojnega zaupanja in 
nediskriminacije v skladu z načeli 
energetske listine in tretjega energetskega 
svežnja EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami; ugotavlja, da 
zemeljski plin iz skrilavca nekaterim 
državam članicam ponuja priložnost, da 
še bolj povečajo raznovrstnost virov 
oskrbe z zemeljskim plinom; se zaveda, da 
je zaradi rasti proizvodnje zemeljskega 
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plina iz skrilavca v ZDA Evropi zdaj na 
voljo boljša oskrba z UZP ter da 
kombinacija obsežnejše domače dobave 
zemeljskega plina in večje razpoložljivosti 
UZP ponuja zanimive možnosti za 
raznovrstno oskrbo s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 40
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zaveda, da bi bilo zato 
vredno preveriti, ali evropska proizvodnja
plina iz skrilavca lahko pripomore k
zagotavljanju zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo v predvidenem 
prehodnem obdobju do leta 2050, ko bo 
evropska mešanica energetskih virov 
temeljila skoraj izključno na obnovljivih 
virih energije; ob upoštevanju odvisnosti 
držav članic od uvoza zemeljskega plina iz 
tretjih držav meni, da domača proizvodnja 
plina iz skrilavca morda lahko prispeva k 
zanesljivosti oskrbe z energijo; poudarja, 
da je kljub temu treba nujno sprejeti druge 
ukrepe in politike za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo, na primer 
izboljšati energetsko učinkovitost, razviti 
obnovljive vire energije, zagotoviti dovolj 
skladiščnih zmogljivosti za plin in 
električno energijo, diverzificirati oskrbo s 
plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

Or. nl

Predlog spremembe 41
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina trenutno povečuje; se zato zaveda 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
kratkoročne do srednjeročne zanesljivosti 
in raznolikosti oskrbe z energijo, tudi v 
Evropi; se ob upoštevanju odvisnosti držav 
članic od uvoza zemeljskega plina iz tretjih 
držav zaveda, da bo domača proizvodnja 
plina iz skrilavca prispevala k zanesljivosti 
oskrbe z energijo; poudarja, da je kljub 
temu treba nujno sprejeti druge dolgoročne 
ukrepe in politike za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo, na primer 
izboljšati energetsko učinkovitost in 
zmanjšati porabo energije, občutno 
povečati rabo obnovljivih virov energije,
pripraviti dovolj skladiščnih in izravnalnih 
zmogljivosti za obnovljivo energijo in plin, 
diverzificirati oskrbo s plinom in tranzitne 
poti ter razvijati zanesljiva partnerstva z 
državami dobaviteljicami, s tranzitnimi 
državami in z državami potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 42
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina trenutno povečuje; se zato zaveda 
vloge svetovne proizvodnje plina iz 
skrilavca pri zagotavljanju kratkoročne in 
predvidoma srednjeročne zanesljivosti in 
raznolikosti oskrbe z energijo, tudi v 
Evropi; se ob upoštevanju odvisnosti držav 
članic od uvoza zemeljskega plina iz tretjih 
držav zaveda, da bo domača proizvodnja 
plina iz skrilavca prispevala k zanesljivosti 
oskrbe z energijo; poudarja, da je kljub 
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nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

temu treba nujno sprejeti druge ukrepe in 
politike z dolgoročnimi obeti za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer znatno povečati uporabo 
obnovljivih virov energije, izboljšati 
energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za energijo za uravnoteženje 
energetskega sistema, ki vse bolj temelji 
na obnovljivih virih, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 43
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno
pomembne vloge svetovne proizvodnje
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda pomembne 
vloge, ki bi jo svetovna proizvodnja plina 
iz skrilavca lahko imela pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti oskrbe z energijo
in raznolikosti dobavnih virov in poti, tudi 
v Evropi; se ob upoštevanju odvisnosti 
držav članic od uvoza zemeljskega plina iz 
tretjih držav zaveda, da bi domača 
proizvodnja plina iz skrilavca lahko
prispevala k zanesljivosti oskrbe z 
energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, spodbujati obnovljive vire 
energije, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin in utekočinjeni 
zemeljski plin, diverzificirati oskrbo s 
plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;



PE489.454v01-00 24/98 AM\901646SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 44
Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in 
z državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
in potrjuje, da je treba dati prednost zlasti 
izboljšanju energetske učinkovitosti ter 
nadaljnjemu razvoju obnovljivih virov 
energije;

Or. sv

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina pri zagotavljanju dolgoročne 
zanesljivosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo, tudi v Evropi; se ob upoštevanju 
odvisnosti držav članic od uvoza 
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uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

zemeljskega plina iz tretjih držav zaveda, 
da lahko domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispeva k zanesljivosti oskrbe z 
energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo 
ter za zaščito okolja in skupnosti, ki živijo 
v bližini krajev izkoriščanja, na primer 
izboljšati energetsko učinkovitost, 
zagotoviti dovolj skladiščnih zmogljivosti 
za plin, diverzificirati oskrbo s plinom in 
tranzitne poti ter razvijati zanesljiva 
partnerstva z državami dobaviteljicami, s 
tranzitnimi državami in z državami 
potrošnicami;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti oskrbe z energijo
in raznolikosti virov in dobaviteljev, tudi v 
Evropi; se ob upoštevanju odvisnosti držav 
članic od uvoza zemeljskega plina iz tretjih 
držav zaveda, da bo domača proizvodnja 
plina iz skrilavca prispevala k zanesljivosti 
oskrbe z energijo; poudarja, da je kljub 
temu treba nujno sprejeti druge ukrepe in 
politike za zagotavljanje zanesljive oskrbe 
z energijo, na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda možne
vloge svetovne proizvodnje plina iz 
skrilavca pri zagotavljanju dolgoročne 
zanesljivosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo, tudi v Evropi; se ob upoštevanju 
odvisnosti držav članic od uvoza 
zemeljskega plina iz tretjih držav zaveda, 
da bi domača proizvodnja plina iz skrilavca 
prispevala k zanesljivosti oskrbe z 
energijo; poudarja, da je kljub temu treba 
nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda izjemno 
pomembne vloge svetovne proizvodnje 
plina iz skrilavca pri zagotavljanju 
dolgoročne zanesljivosti in raznolikosti 
oskrbe z energijo, tudi v Evropi; se ob 
upoštevanju odvisnosti držav članic od 
uvoza zemeljskega plina iz tretjih držav 
zaveda, da bo domača proizvodnja plina iz 
skrilavca prispevala k zanesljivosti oskrbe 
z energijo; poudarja, da je kljub temu treba 

6. ugotavlja, da se poraba zemeljskega 
plina povečuje; se zato zaveda možne
vloge svetovne proizvodnje plina iz 
skrilavca pri zagotavljanju dolgoročne 
zanesljivosti in raznolikosti oskrbe z 
energijo, tudi v Evropi; poudarja, da je 
kljub temu treba nujno sprejeti druge 
ukrepe in politike za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z energijo, na primer 
izboljšati energetsko učinkovitost, 
zagotoviti dovolj skladiščnih zmogljivosti 
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nujno sprejeti druge ukrepe in politike za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, 
na primer izboljšati energetsko 
učinkovitost, zagotoviti dovolj skladiščnih 
zmogljivosti za plin, diverzificirati oskrbo 
s plinom in tranzitne poti ter razvijati 
zanesljiva partnerstva z državami 
dobaviteljicami, s tranzitnimi državami in z 
državami potrošnicami;

za plin, diverzificirati oskrbo s plinom in 
tranzitne poti ter razvijati zanesljiva 
partnerstva z državami dobaviteljicami, s 
tranzitnimi državami in z državami 
potrošnicami;

Or. en

Predlog spremembe 49
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. ponovno poziva Komisijo, naj do 
konca leta 2012 predloži analizo o 
prihodnosti trga s plinom v svetu in v EU, 
vključno z vplivom že načrtovanih 
projektov plinske infrastrukture (kot so 
projekti, razviti v sklopu južnega 
koridorja), novih terminalov 
utekočinjenega zemeljskega plina, 
vplivom plina iz skrilavca na plinski trg 
ZDA (zlasti o potrebah po uvozu 
utekočinjenega zemeljskega plina) in vpliv 
možnih sprememb pri plinu iz skrilavca v 
EU na prihodnost zanesljivosti oskrbe s 
plinom in cene; je prepričan, da bi morala 
analiza odražati in imeti za izhodišče 
sedanje stanje razvoja infrastrukture in 
cilje EU na področju emisij CO2 do leta 
2020; poudarja, da se je treba posvetovati 
z vsemi zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
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celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega 
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prehod na zahteve tretjega energetskega 
svežnja EU in uskladijo evropske trge do 
leta 2014;

celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega 
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prenos in uporabo zahtev tretjega svežnja 
EU o notranjem trgu z energijo in 
pravočasno sprejetje in uporabo predlogov 
iz svežnja o energetski infrastrukturi ter
uskladijo evropske energetske 
veleprodajne trge do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 51
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega 
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prehod na zahteve tretjega energetskega
svežnja EU in uskladijo evropske trge do 
leta 2014;

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
proizvodnjo plina iz skrilavca v EU; poziva 
Komisijo in države članice, naj si zavzeto 
prizadevajo za uresničitev tega cilja ter naj 
zlasti zagotovijo nemoten prehod na 
zahteve tretjega svežnja EU o notranjem 
trgu z energijo in predloge iz svežnja o 
energetski strukturi ter uporabo le-teh, 
kakor tudi uskladijo in v celoti 
liberalizirajo evropske energetske trge do 
leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 52
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
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celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega 
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prehod na zahteve tretjega energetskega
svežnja EU in uskladijo evropske trge do 
leta 2014;

celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega 
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prehod na zahteve tretjega svežnja EU o 
notranjem trgu z energijo in uporabo le-
teh ter pravočasno sprejetje in uporabo 
predlogov iz svežnja o energetski 
infrastrukturi, kakor tudi uskladijo 
evropske veleprodajne trge do leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 53
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
si zavzeto prizadevajo za uresničitev tega
cilja ter naj zlasti zagotovijo nemoten 
prehod na zahteve tretjega energetskega 
svežnja EU in uskladijo evropske trge do 
leta 2014;

7. poudarja, da je bistvenega pomena tudi v 
celoti delujoč, medsebojno povezan in 
integriran notranji energetski trg EU, da bi 
med drugim lahko v celoti izkoristili 
morebitno proizvodnjo plina iz skrilavca v 
EU brez negativnih posledic za okolje in 
skupnosti, ki živijo v bližini krajev, kjer se 
izvajajo te vrste dejavnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj si zavzeto 
prizadevajo za uresničitev tega cilja ter naj 
zlasti zagotovijo nemoten prehod na 
zahteve tretjega energetskega svežnja EU 
in uskladijo evropske trge do leta 2014;

Or. ro

Predlog spremembe 54
Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 

črtano
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2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

Or. de

Predlog spremembe 55
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 56
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da razvoj plina iz skrilavca kot 
prehodnega goriva v EU morda lahko 
pomaga doseči cilj, da EU do leta 2050 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za 80–
95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050; obenem poudarja, da morebitne 
dodatne raziskave v zvezi s pridobivanjem 
plina iz skrilavca ne smejo v nobenem 
primeru ogrožati obnovljivih virov 
energije, ne s finančnega vidika ne z 
vidika z njimi povezanih ciljev ali 
njihovega prihodnjega razvoja; 

Or. nl

Predlog spremembe 57
Ivailo Kalfin
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da bo razvoj zemeljskega plina v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050; ugotavlja, da je po podatkih 
različnih raziskav emisijski odtis plina iz 
skrilavca kljub temu načeloma precej višji 
od odtisa konvencionalnega plina;

Or. en

Predlog spremembe 58
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da mora biti razvoj plina iz 
skrilavca v EU v skladu s ciljem EU, da do 
leta 2050 zmanjša emisije toplogrednih 
plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 
1990, na katerem temelji energetski načrt 
za leto 2050; ob tem opozarja, da se mora 
elektroenergetski sektor do leta 2050 
skoraj v celoti dekarbonizirati (93–99 %)

Or. en

Predlog spremembe 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Roger Helmer
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990 – v 
okviru zmanjšanj razvitih držav kot celote 
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2050; in ob hkratnem zagotavljanju zanesljivosti 
dobave energije in konkurenčnosti –, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

Or. en

Predlog spremembe 60
Adam Gierek
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči politični cilj EU 3x20
do leta 2020 in omogočil nadaljnje 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
skladno z energetskim načrtom za leto 
2050;

Or. pl

Predlog spremembe 61
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da bi kratkoročno do 
srednjeročno razvoj plina iz skrilavca v 
EU lahko pomagal doseči cilj, da EU do 
leta 2050 zmanjša emisije toplogrednih 
plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 
1990, na katerem temelji energetski načrt 
za leto 2050;

Or. en

Predlog spremembe 62
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 

8. meni, da bi razvoj plina iz skrilavca v 
EU kratkoročno do srednjeročno lahko
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2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

pomagal doseči cilj, da EU do leta 2050 
zmanjša emisije toplogrednih plinov za 80–
95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

Or. en

Predlog spremembe 63
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da ima plin iz skrilavca svojo 
vlogo v EU in da bo pomagal doseči cilj, 
da EU do leta 2050 zmanjša emisije 
toplogrednih plinov za 80–95 % v 
primerjavi z letom 1990, na katerem 
temelji energetski načrt za leto 2050;

Or. en

Predlog spremembe 64
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 
2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

8. meni, da bo razvoj plina v EU pomagal 
doseči cilj, da EU do leta 2050 zmanjša 
emisije toplogrednih plinov za 80–95 % v 
primerjavi z letom 1990, na katerem 
temelji energetski načrt za leto 2050;

Or. ro

Predlog spremembe 65
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bo razvoj plina iz skrilavca v 
EU pomagal doseči cilj, da EU do leta 

8. meni, da bi razvoj plina iz skrilavca v 
EU lahko pomagal doseči cilj, da EU do 
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2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990, na 
katerem temelji energetski načrt za leto 
2050;

leta 2050 zmanjša emisije toplogrednih 
plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 
1990, na katerem temelji energetski načrt 
za leto 2050;

Or. en

Predlog spremembe 66
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. se zaveda, da je vpliv plina iz 
skrilavca na podnebje – v primerjavi s 
premogom in drugimi fosilnimi gorivi –
odvisen od uporabe najboljše razpoložljive 
tehnologije in uporabe stoletnega 
časovnega okvira pri upoštevanju emisij 
metana;

Or. en

Predlog spremembe 67
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 b. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajne predloge za obvezno uporabo 
zaključnih naprav za plamtenje (t.i. 
„green completions“) pri vseh vrtinah 
plina iz skrilavca v EU, da se zmanjšajo 
ubežne emisije metana, povezane s plinom 
iz skrilavca, ter posledično vpliv na 
podnebje in težave s kakovostjo zraka;

Or. en

Predlog spremembe 68
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 9



AM\901646SL.doc 35/98 PE489.454v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj kratkoročno
pomeni hiter in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, manj 
čistih fosilnih goriv ter posledično 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ob 
hkratnem razvoju elektroenergetskega 
sistema, ki bo v celoti temeljil na 
obnovljivih virih; meni, da bi bil plin, 
vključno s trajnostno proizvedenim 
plinom iz skrilavca, lahko pomembno 
prehodno gorivo, predvsem v tistih državah 
članicah, ki za proizvodnjo električne 
energije trenutno uporabljajo veliko 
premoga, če so pomisleki glede emisij v 
življenjskem ciklu in vplivov na okolje 
ustrezno upoštevani ter če raziskovanje 
plina iz skrilavca dejansko privede do 
nadomestitve proizvodnje električne 
energije z več emisijami ogljikovega 
dioksida v teh državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije
uporabljajo veliko premoga;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi plin iz 
skrilavca pri tem lahko imel pomembno 
vlogo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga;
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Or. pl

Predlog spremembe 70
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah 
članicah, ki za proizvodnjo električne 
energije uporabljajo veliko premoga;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 71
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga, saj je iz 
ugotovitev presoj vpliva razvidno, da 
dejavnosti, povezane s tem plinom, nimajo 
negativnega učinka na okolje, zlasti 
podtalnico, ter na skupnosti, ki živijo v 
bližini krajev teh dejavnosti;
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Or. ro

Predlog spremembe 72
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
ključno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter 
in stroškovno učinkovit način zmanjšanja 
odvisnosti od drugih, manj čistih fosilnih 
goriv ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bil plin iz 
skrilavca lahko pomembno prehodno 
gorivo, predvsem v tistih državah članicah, 
ki za proizvodnjo električne energije 
uporabljajo veliko premoga;

9. se strinja s Komisijo, da bo imel plin 
pomembno vlogo pri spreminjanju 
energetskega sistema, kot je navedeno v 
zgoraj omenjenem načrtu, saj pomeni hiter, 
začasen in stroškovno učinkovit način 
zmanjšanja odvisnosti od drugih, manj 
čistih fosilnih goriv pred prehodom na 
popolnoma trajnostno nizkoogljično 
proizvodnjo električne energije ter 
posledično zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov; meni, da bi bil plin iz skrilavca 
lahko pomembno prehodno gorivo, 
predvsem v tistih državah članicah, ki za 
proizvodnjo električne energije trenutno
uporabljajo veliko premoga;

Or. en

Predlog spremembe 73
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. glede na pomanjkanje podrobnih 
evropskih podatkov o ogljičnem odtisu 
plina iz skrilavca poziva Skupno 
raziskovalno središče Komisije, naj hitro 
dokonča analizo emisij toplogrednih 
plinov v celotnem življenjskem ciklu (tj. 
pridobivanja in proizvodnje) plina iz 
skrilavca, da jih bo mogoče v prihodnje 
ustrezno upoštevati;

Or. en

Predlog spremembe 74
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
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Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 b. ker se bodo ubežne emisije metana ob 
vse obsežnejšem raziskovanju in 
proizvajanju plina iz skrilavca v EU 
občutno povečale in ker se te emisije 
trenutno ne upoštevajo v vodilni podnebni 
politiki Unije, tj. sistemu trgovanja z 
emisijami, poziva Komisijo, naj pri 
prilagajanju Direktive 2003/87/ES 
upošteva ubežne emisije metana in njihov 
vpliv na celotne emisije toplogrednih 
plinov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 75
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 c. poziva Komisijo in države članice, naj 
predstavijo zakonodajne predloge, ki bodo 
– podobno kot predpisi o kakovosti zraka, 
ki jih je aprila 2012 predlagala Agencija 
ZDA za varovanje okolja (US 
Environmental Protection Agency) –
zahtevali obvezno uporabo zaključnih 
naprav za plamtenje (t.i. „green 
completions“) pri vseh vrtinah plina iz 
skrilavca v EU, da se zmanjšajo ubežne 
emisije metana, povezane s pridobivanjem 
plina iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 76
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike črtano
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energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato 
treba zanje zagotoviti zanesljiv in 
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 77
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato 
treba zanje zagotoviti zanesljiv in 
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

10. opozarja tudi, da nekaterih oblik
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – ni mogoče regulirati in je 
zato treba zanje zagotoviti zanesljiv in 
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi bil zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko med številnimi drugimi 
rešitvami, kot so zmogljivejše medsebojne 
povezave, boljši sistem upravljanja in 
nadzora prek pametnih omrežij na vseh 
ravneh, shranjevanje energije in 
upravljanje povpraševanja, ena od 
razpoložljivih možnosti za ta namen; se 
zaveda, da bo plin do leta 2030 omejen na 
to rezervno in izravnalno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato 

10. opozarja tudi, da so nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – spremenljive in je zato 
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treba zanje zagotoviti zanesljiv in
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

treba zanje zagotoviti rezervni vir ali jih 
uravnotežiti z zanesljivimi in
prilagodljivimi tehnologijami; meni, da bi 
se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko, kot ena od možnosti,
uporabljal za ta namen skupaj z boljšo 
medsebojno povezanostjo, shranjevanjem 
energije in upravljanjem povpraševanja; 
se zaveda, da plina brez zajemanja in
shranjevanja ogljikovega dioksida 
dolgoročno morda ne bo mogoče uporabiti 
z ozirom na cilje EU glede 
dekarbonizacije do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 79
Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen;
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 80
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert Reul, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
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zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to
rezervno in izravnalno vlogo;

zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda pomena zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida pri 
zagotavljanju dolgoročne trajnosti plina 
kot vira energije, tudi za njegovo rezervno 
in izravnalno vlogo; 

Or. en

Predlog spremembe 81
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen;
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin lahko uporabljal za ta 
namen;

Or. en

Predlog spremembe 82
Adam Gierek
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato 
treba zanje zagotoviti zanesljiv in 
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 

10. opozarja tudi, da proizvodnja nekaterih 
oblik energije iz obnovljivih virov – na 
primer vetrne energije – ni stalna in jo je 
zato treba dopolniti z zanesljivim in 
prilagodljivim plinastim virom električne 
energije; meni, da bi se zemeljski plin –
vključno s plinom iz skrilavca – lahko 
uporabljal za ta namen; se zaveda, da bi 
lahko bil plin brez zajemanja in 
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dioksida dolgoročno omejen na to 
rezervno in izravnalno vlogo;

shranjevanja ogljikovega dioksida, ki 
nastaja pri zgorevanju zemeljskega plina, 
pri proizvodnji električne energije omejen 
na to vlogo rezervnega in izravnalnega 
vira energije;

Or. pl

Predlog spremembe 83
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno 
in izravnalno vlogo;

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje začasno zagotoviti prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – morda vključno s plinom 
iz skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bo plin srednje- ali 
dolgoročno omejen na to rezervno in 
izravnalno vlogo;

Or. nl

Predlog spremembe 84
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno 
in izravnalno vlogo;

10. opozarja tudi, da nekatere oblike 
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato treba 
zanje zagotoviti zanesljiv in prilagodljiv 
rezervni vir energije; meni, da bi se 
zemeljski plin lahko uporabljal za ta 
namen; se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno 
in izravnalno vlogo;
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Or. ro

Predlog spremembe 85
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja tudi, da nekatere oblike
energije iz obnovljivih virov – na primer 
vetrna energija – niso stalne in je zato 
treba zanje zagotoviti zanesljiv in
prilagodljiv rezervni vir energije; meni, da 
bi se zemeljski plin – vključno s plinom iz 
skrilavca – lahko uporabljal za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno 
in izravnalno vlogo;

10. opozarja, da nestalna narava nekaterih 
oblik energije iz obnovljivih virov ustvarja 
potrebo po rezervni zmogljivosti na osnovi 
zanesljivih in prilagodljivih virov energije; 
meni, da bi se zemeljski plin in plin iz 
skrilavca lahko uporabljala za ta namen; 
se zaveda, da bi lahko bil plin brez 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida dolgoročno omejen na to rezervno 
in izravnalno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 86
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poziva Komisijo, naj analizira 
ekonomiko zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida pri plinu ter tako 
pospeši razvoj in uporabo te tehnologije; 
poleg tega poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bo tehnologija zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida 
vplivala na prožnost proizvodnje 
električne energije iz plina ter na njegovo 
rezervno vlogo za obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 87
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. meni, da je tehnologija zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida še 
vedno premalo razvita; zato meni, da se 
strategije v zvezi s plinom iz skrilavca ne 
morejo zanašati na nedokazane domneve 
glede tehnologije zajemanja in 
shranjevanja ogljikovega dioksida; 
poudarja, da se utegne tehnologija 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida v prihodnosti skupaj z 
geotermalno energijo potegovati za 
uporaba jam;

Or. en

Predlog spremembe 88
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bodo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določili trg in odločitve držav članic v 
okviru dolgoročnih ciljev podnebne in 
energetske politike EU; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bo sistem 
trgovanja z emisijami ustrezno zajel 
dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 89
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni gospodarski učinek na okolje in v 
bližini živeče skupnosti ter možnosti 
uporabe nekonvencionalnega plina v EU, 
hkrati pa se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

Or. ro

Predlog spremembe 90
Alejo Vidal-Quadras
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, ob 
upoštevanju spoznanj iz izkušenj in 
predpisov ZDA na tem področju, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

Or. en

Predlog spremembe 91
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, pri čemer 
naj se zaveda tudi gospodarskih, okoljskih 
in družbenih posledic;
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Or. nl

Predlog spremembe 92
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU;

Or. en

Predlog spremembe 93
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, ob 
upoštevanju industrijskih in okoljskih 
vplivov, hkrati pa se zaveda, da bo obseg 
uporabe nekonvencionalnega plina v EU v 
končni fazi določil trg;

Or. en

Predlog spremembe 94
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU;
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nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

Or. cs

Predlog spremembe 95
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določil trg;

11. poziva Komisijo, naj v skladu s 
strategijo za energetski načrt za leto 2050 
oceni učinek in možnosti uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU, hkrati pa 
se zaveda, da bodo obseg uporabe 
nekonvencionalnega plina v EU v končni 
fazi določili dolgoročne potrebe podnebne 
politike EU in trg;

Or. en

Predlog spremembe 96
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poziva javne organe, naj pripravijo 
regionalno presojo vplivov na podzemlje, 
da se izboljša razdelitev virov med 
geotermalno energijo, plinom iz skrilavca 
in drugimi podzemnimi viri ter se tako kar 
najbolj povečajo koristi za družbo;

Or. en

Predlog spremembe 97
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poziva Komisijo, naj Evropski 
agenciji za okolje dodeli pripravo temeljite 
znanstvene okoljske analize pridobivanja 
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plina in nafte iz skrilavca ter potencialnih 
vplivov razpoložljivih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 98
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
proizvodnjo plina iz skrilavca, kar bo 
verjetno prispevalo h kratkoročno višjim 
stroškom; spodbuja sodelovanje med 
ustreznimi podjetji iz EU in ZDA, da bi 
zmanjšala stroške; meni, da morajo biti 
pričakovanja glede hitrosti razvoja plina iz 
skrilavca v EU realna;

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
trajnostno proizvodnjo plina iz skrilavca, 
kar bo verjetno prispevalo h kratkoročno 
višjim stroškom; spodbuja sodelovanje 
med ustreznimi podjetji iz EU in ZDA, da 
bi uporabili najboljše razpoložljive 
tehnologije in pri tem zmanjšali stroške; 
meni, da morajo biti pričakovanja glede 
hitrosti razvoja plina iz skrilavca v EU 
realna in da je treba vsakršno potencialno 
komercialno pridobivanje uvesti 
postopoma, da bi se izognili gospodarskim 
ciklom razcveta in propada s številnimi 
škodljivimi lokalnimi vplivi, ki jih je 
mogoče opaziti v regijah, v katerih se 
pridobivajo nekonvencionalna fosilna 
goriva, kot sta Alberta in Severna Dakota; 

Or. en

Predlog spremembe 99
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
proizvodnjo plina iz skrilavca, kar bo 
verjetno prispevalo h kratkoročno višjim 
stroškom; spodbuja sodelovanje med 
ustreznimi podjetji iz EU in ZDA, da bi 
zmanjšala stroške; meni, da morajo biti 
pričakovanja glede hitrosti razvoja plina iz 
skrilavca v EU realna;

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
proizvodnjo plina iz skrilavca, kar bo
verjetno prispevalo h kratkoročno višjim 
stroškom; spodbuja sodelovanje med 
ustreznimi podjetji iz EU in ZDA, da bi 
zmanjšala stroške, in izmenjavo najboljših 
praks glede okolju prijaznih industrijskih 
postopkov; meni, da morajo biti 
pričakovanja glede hitrosti razvoja plina iz 
skrilavca v EU realna;

Or. en

Predlog spremembe 100
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
proizvodnjo plina iz skrilavca, kar bo 
verjetno prispevalo h kratkoročno višjim 
stroškom; spodbuja sodelovanje med 
ustreznimi podjetji iz EU in ZDA, da bi 
zmanjšala stroške; meni, da morajo biti 
pričakovanja glede hitrosti razvoja plina iz 

12. opozarja, da je občutno povečanje 
proizvodnje plina iz skrilavca v ZDA imelo 
podporo v ustaljenih razmerah v panogi, 
kar vključuje dovolj vrtalnih ploščadi, 
potrebno delovno silo ter izkušen in dobro 
opremljen storitveni sektor; ugotavlja, da 
bo v EU potreben čas, da bo ustrezen 
storitveni sektor razvil primerne 
zmogljivosti ter da bodo podjetja pridobila 
potrebno opremo in izkušnje za obsežno 
proizvodnjo plina iz skrilavca in s tem 
povezano varstvo okolja, kar bo verjetno 
prispevalo h kratkoročno višjim stroškom; 
spodbuja sodelovanje med ustreznimi 
podjetji iz EU in ZDA, da bi zmanjšala 
stroške; meni, da morajo biti pričakovanja 
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skrilavca v EU realna; glede hitrosti razvoja plina iz skrilavca v 
EU realna;

Or. en

Predlog spremembe 101
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. vztraja pri potrebi po preglednem 
korporativnem upravljanju podjetij, ki se 
ukvarjajo s pridobivanjem fosilnih goriv, 
vključno s plinom iz skrilavca, v luči 
nedavnih škandalov v ZDA, povezanih s 
finančnimi goljufijami; s tem v zvezi 
poudarja predhodne pozive v resoluciji 
Evropskega parlamenta o ukrepanju EU 
na področju iskanja in črpanja nafte v 
Evropi, naj se uvede strog obvezen okvir 
za razkritje podatkov s strani podjetij o 
okoljskih, družbenih in upravnih praksah 
ter naj se razmisli o ukrepih za povečanje 
sodelovanja institucionalnih vlagateljev s 
podjetji pri naložbenih tveganjih, 
povezanih s slabo okoljsko prakso;

Or. en

Predlog spremembe 102
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. poudarja, da je stabilen regulativni 
okvir ključnega pomena tako za 
ustvarjanje ustreznih razmer, v katerih 
lahko plinska podjetja vlagajo v zelo 
potrebno infrastrukturo ter raziskave in 
razvoj, kot za preprečevanje izkrivljanja 
trga;

Or. en
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Predlog spremembe 103
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, ki se zanimajo 
za razvoj plina iz skrilavca, naj v redni 
sistem izobraževanja in usposabljanja 
uvedejo zahtevane spretnosti in tako 
usposobijo potrebno delovno silo;

13. poziva države članice, ki se zanimajo 
za razvoj plina iz skrilavca, naj skrbno 
preučijo svojo trenutno zakonodajo in 
uvedejo potrebne zaščitne ukrepe, s 
katerimi bodo pred začetkom kakršnih 
koli dejavnosti vzpostavile trden okvir za 
varno in trajnostno pridobivanje in 
proizvajanje plina iz skrilavca; naj 
uvedejo stroge zahteva za panogo, da pri 
zagotavljanju celovitosti vrtin in njihovih 
zaščitnih cevi, ravnanju z vodo, zajemanju 
metana itd. uporablja samo najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo, ter naj v redni 
sistem izobraževanja in usposabljanja 
uvedejo zahtevane spretnosti in tako 
usposobijo potrebno delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 104
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 105
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 106
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
izvajanjem obširnih študij o učinku 
dejavnosti, povezanih s tem plinom, na 
okolje in v bližini živeče skupnosti, ter, v 
primeru, da je ocena pozitivna, z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

Or. ro

Predlog spremembe 107
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest, pri tem pa 
opozarja, da bi bila zaradi povečanja 
energetske učinkovitosti dodatna 
infrastruktura lahko nepotrebna in 
gospodarsko neupravičena;

Or. en

Predlog spremembe 108
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov in cest;

14. poudarja, kako pomembno je podpirati 
razvoj sektorja plina iz skrilavca z 
vzpostavljanjem potrebne infrastrukture, 
predvsem plinovodov, če se projekti 
izkoriščanja plina iz skrilavca izkažejo za 
finančno in družbeno trajnostne;

Or. en

Predlog spremembe 109
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. opozarja na zavezo skupine G-20 k 
postopnemu opuščanju fosilnih goriv in z 
njimi povezanih subvencij; zato opozarja, 
da se raziskovanje in izkoriščanje virov 
fosilnih goriv, tako konvencionalnih kot 
nekonvencionalnih, ne sme 
subvencionirati;

Or. en

Predlog spremembe 110
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
dolgoročne gospodarske koristi razvoja
plina iz skrilavca, vključno z 
zaposlitvenimi priložnostmi in lokalnimi 
koristmi, v primerjavi z razvojem 
alternativnih virov energije in ukrepov za 
energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert Reul, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer, Alejo Vidal-
Quadras, Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. priznava vlogo, ki jo lahko imata plin 
in nafta iz skrilavca pri izboljšanju 
gospodarskih in finančnih razmer v 
Evropi, saj spodbujata ustvarjanje 
delovnih mest ter povečanje 
konkurenčnosti in inovativnosti v Evropi; 
poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske in industrijske koristi plina in 
nafte iz skrilavca, zlasti kar zadeva 
zaposlitvene priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 113
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi, ter 
pričakovane kratko- in dolgoročne 
stroške, obenem pa naj upošteva, da je 
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treba jasno odgovoriti na upravičene skrbi 
zadevnih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 114
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj izvede obširno 
presojo vpliva, ki upošteva vse morebitne 
izdatke in koristi plina iz skrilavca, 
vključno z okoljskimi, gospodarskimi in 
družbenimi učinki, kot so zaposlitvene 
priložnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 115
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi, in 
učinke z njim povezanih dejavnosti na 
okolje in bližnje skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 116
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
dolgoročne gospodarske učinke plina iz 
skrilavca, vključno s turističnim in
kmetijskim sektorjem ter zaposlitvenimi 
priložnostmi;
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Or. en

Predlog spremembe 117
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi;

15. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
gospodarske koristi plina iz skrilavca, 
vključno z zaposlitvenimi priložnostmi ter 
morebitnimi okoljskimi in zdravstvenimi 
stroški;

Or. en

Predlog spremembe 118
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert Reul, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer, Alejo Vidal-
Quadras, Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poudarja, da raziskovanje 
potencialov plina in nafte iz skrilavca ne 
poteka samo v Evropi in da obstaja veliko 
zanimanja za razvoj novih virov nafte in 
plina kot načina za izboljšanje energetske 
in gospodarske konkurenčnosti v 
različnih državah in regijah, vključno z 
Azijo, Severno Ameriko, Latinsko 
Ameriko, Afriko in Avstralijo; poudarja, 
da je treba plin in nafto iz skrilavca 
vključiti v dvostranske dialoge in 
partnerstva EU z državami, ki že razvijajo 
nekonvencionalne vire oziroma se 
zanimajo za njihov razvoj in/ali uporabo, 
da se tako izmenjujejo strokovno znanje 
in najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 119
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v času gospodarske krize in vse večje 
brezposelnosti pri odločanju o naložbah v 
zvezi z mešanico energetskih virov v 
prihodnosti upoštevajo podatke o 
možnostih zaposlovanja (npr. število 
ustvarjenih zaposlitev za polni delovni čas 
na 1 TWh) pri različnih virih energije ter 
možne ukrepe za energetsko učinkovitost 
in varčevanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 122
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganjih v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti, 
kadar je iz poglobljenih presoj vpliva 
razvidno, da ni negativnih učinkov na 
okolje in v bližini živeče skupnosti; 

Or. ro

Predlog spremembe 123
Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

16. ugotavlja, da energetska in podnebna 
politika EU terja, da lahko EU financira 
plinsko infrastrukturo samo, če ta 
prispeva k uresničitvi podnebnih ciljev;

Or. sv

Predlog spremembe 124
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

16. ugotavlja, da morajo energetske in 
podnebne politike EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj trajnostne 
energije z manj emisijami oziroma brez 
njih v EU in se z njimi spopasti;

Or. en

Predlog spremembe 125
Reinhard Bütikofer
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v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU ugotoviti morebitne 
ovire pri vlaganju v razvoj plina iz 
skrilavca v EU in se z njimi spopasti;

16. ugotavlja, da morata energetska in 
podnebna politika EU industriji 
posredovati usklajene signale glede
vlaganj;

Or. en

Predlog spremembe 126
Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina,
ter se zato zaveda širše vloge, ki jo 
tehnologija in inovacije v plinskem 
sektorju lahko prispevajo k naboru znanj 
in spretnosti ter konkurenčnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 127
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu, s strani 
industrije financiranemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno s 
hidravličnim lomljenjem brez kemikalij, 
da se raziščejo možnosti za bolj trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina v 
prihodnosti in se vzpostavi ustrezen pravni 
okvir;
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Or. en

Predlog spremembe 128
Edit Herczog
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poudarja, da je treba ohraniti odprtost 
do vseh novih tehnologij prihodnosti na 
področju energetskega raziskovanja; 
poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

Or. en

Predlog spremembe 129
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. meni, da je večji razvoj 
nekonvencionalnega plina možen le, če je 
lahko trajnosten in varen; 

Or. nl

Predlog spremembe 130
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;
vztraja, da se tovrstne raziskave ne smejo 
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financirati iz proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 131
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira trajnosten in varen 
razvoj nekonvencionalnega plina, ob 
upoštevanju dejstva, da sta ti dve 
tehnologiji v navzkrižju;

Or. en

Predlog spremembe 132
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se razišče možnost
trajnostnega in varnega razvoja
nekonvencionalnega plina;

Or. en

Predlog spremembe 133
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira morebiten
trajnosten in varen razvoj 
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nekonvencionalnega plina;

Or. en

Predlog spremembe 134
Krišjānis Kariņš
Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, vključno z 
zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega 
dioksida, da se podpira in krepi trajnosten 
in varen razvoj nekonvencionalnega plina;

17. poziva k nadaljnjemu raziskovanju in 
razvoju orodij in tehnologij, da se podpira 
in krepi trajnosten in varen razvoj 
nekonvencionalnega plina;

Or. en

Predlog spremembe 135
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, 
Romana Jordan, Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. opozarja na tehnološki napredek v 
Avstriji, kjer industrija predlaga uporabo 
tekočin za hidravlično lomljenje, ki 
vsebujejo le vodo, pesek in koruzni škrob; 
priporoča, naj druge države članice in 
Komisija preučijo možnost pridobivanja 
plina iz skrilavca brez uporabe kemikalij, 
in poziva k nadaljnjim raziskavam in 
razvoju tovrstnih tehnologij in/ali praks, 
ki bi ublažile potencialne vplive na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 136
Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. se zaveda širše vloge, ki jo 
tehnologija in inovativnost v plinskem 
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sektorju lahko imata pri naboru znanj in 
spretnosti, ustvarjanju delovnih mesti ter 
konkurenčnosti industrije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 137
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. poziva Komisijo, naj predstavi 
priporočila za zmanjšanje ubežnih emisij 
metana v vseh vrtinah zemeljskega plina v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 138
Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

18. poudarja, da vsaka država članica 
sama odloča o postopkih odobritve, 
povezanih z razvojem dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, in da ima vsaka tudi 
sama pravico odločati o uporabi tega vira 
energije;

Or. sv

Predlog spremembe 139
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, vključno s presojami 
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plinom iz skrilavca; vpliva, ki se nanašajo na učinke teh 
dejavnosti na okolje in v bližini živeče 
skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 140
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, vključno s tistimi, ki 
jih zahteva zakonodaja EU o varstvu 
okolja in podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 141
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, vključno s tistimi, ki 
jih zahteva zakonodaja EU o varstvu 
okolja in podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 142
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje, da se zagotovijo najvišji 
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plinom iz skrilavca; možni standardi, ko bo odločitev za razvoj
dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca 
sprejeta;

Or. en

Predlog spremembe 143
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

18. poziva države članice, naj zagotovijo 
trdno regulativno ureditev ter potrebne 
upravne vire in vire za spremljanje 
trajnostnega razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 144
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj zagotovijo
potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

18. poziva zadevne države članice, naj 
uvedejo potrebne upravne vire in vire za 
spremljanje razvoja dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 145
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za raziskovanje treba 
še bolj preučiti, da bi ga okrepili; 
ugotavlja, da lahko obsežno pridobivanje 
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plina iz skrilavca zahteva celovito 
prilagoditev okoljskega regulativnega 
okvira EU tako, da bo vključeval 
posebnosti pridobivanja 
nekonvencionalnih fosilnih goriv; poziva 
Komisijo, naj zlasti preuči, ali uredba 
REACH ustrezno zagotavlja pregledno 
razkrivanje kemikalij, ki se uporabljajo 
pri hidravličnem lomljenju;

Or. en

Predlog spremembe 146
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen, vendar utegne 
obsežno pridobivanje plina iz skrilavca za 
komercialne namene zahtevati celovito 
prilagoditev okoljskega regulativnega 
okvira EU tako, da bo vključeval 
posebnosti pridobivanja 
nekonvencionalnih fosilnih goriv v EU; 
zato poziva Komisijo, naj oceni morebitno 
potrebno prilagajanje okoljske zakonodaje 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 147
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da 
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regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

regulativni okvir EU ni primeren za
morebitno obsežno pridobivanje plina iz 
skrilavca ter da ga je treba natančno 
pregledati in vanj vključiti vse posebnosti 
pridobivanja nekonvencionalnih fosilnih 
goriv v EU;

Or. en

Predlog spremembe 148
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
treba regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja okrepiti z okvirom za vplive, 
ki jih imajo industrijski procesi pri 
raziskovanju in/ali izkoriščanju plina iz 
skrilavca na okolje in javno zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 149
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da bi 
bilo treba regulativni okvir EU za zgodnjo 
fazo raziskovanja prilagoditi posebnim 
pogojem dejavnosti te vrste;

Or. ro

Predlog spremembe 150
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; poziva k 
podrobni oceni ustreznosti obstoječega
regulativnega okvira EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja;

Or. en

Predlog spremembe 151
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da je
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ustrezen;

19. ugotavlja, da trenutni postopek izdaje 
dovoljenja za raziskovanje plina iz 
skrilavca ureja splošna zakonodaja o 
rudarstvu ali ogljikovodikih; meni, da 
regulativni okvir EU za zgodnjo fazo 
raziskovanja ni ustrezen;

Or. en

Predlog spremembe 152
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja pomen celostnega 
posvetovanja z javnostjo, predvsem v 
okviru uvajanja novega pristopa k 
raziskovanju plina; poudarja, da se 
določene države članice v odobritveni fazi 
ne posvetujejo z javnostjo; poziva države 
članice, naj ocenijo svoje zakonodaje in
ugotovijo, ali je ta vidik ustrezno 
upoštevan;

20. poudarja pomen celostnega 
posvetovanja z javnostjo, predvsem v 
okviru uvajanja novega pristopa k 
raziskovanju plina; poudarja, da se 
določene države članice v odobritveni fazi 
ne posvetujejo z javnostjo; poziva države 
članice, naj ocenijo svoje zakonodaje in 
ugotovijo, ali je ta vidik ustrezno 
upoštevan, vključno s popolno uporabo 
določb aarhuške konvencije in ustreznih 
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določb zakonodaje Unije;

Or. en

Predlog spremembe 153
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja pomen celostnega 
posvetovanja z javnostjo, predvsem v 
okviru uvajanja novega pristopa k 
raziskovanju plina; poudarja, da se 
določene države članice v odobritveni fazi 
ne posvetujejo z javnostjo; poziva države 
članice, naj ocenijo svoje zakonodaje in 
ugotovijo, ali je ta vidik ustrezno 
upoštevan;

20. poudarja pomen celostnega 
posvetovanja z javnostjo v okviru uvajanja 
novega pristopa k raziskovanju plina; 
poudarja, da se določene države članice v 
odobritveni fazi ne posvetujejo z javnostjo; 
poziva države članice, naj ocenijo svoje 
zakonodaje in v zakonodajo o izdajanju 
dovoljenj za pridobivanje plina iz 
skrilavca na primeren način vključijo 
obveznost postopka posvetovanja z 
javnostjo;

Or. ro

Predlog spremembe 154
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Antonija 
Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja pomen celostnega 
posvetovanja z javnostjo, predvsem v 
okviru uvajanja novega pristopa k 
raziskovanju plina; poudarja, da se 
določene države članice v odobritveni fazi 
ne posvetujejo z javnostjo; poziva države 
članice, naj ocenijo svoje zakonodaje in 
ugotovijo, ali je ta vidik ustrezno 
upoštevan;

20. poudarja pomen preglednosti in
celostnega posvetovanja z javnostjo, 
predvsem v okviru uvajanja novega 
pristopa k raziskovanju plina; poudarja, da 
se določene države članice v odobritveni 
fazi ne posvetujejo z javnostjo; poziva 
države članice, naj ocenijo svoje 
zakonodaje in ugotovijo, ali je ta vidik 
ustrezno upoštevan;

Or. en

Predlog spremembe 155
Marita Ulvskog
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da morajo tiste države članice, 
ki se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, uporabljati pristop „vse na 
enem mestu“ za odobritve in izdaje 
dovoljenj ter za upoštevanje 
okoljevarstvenih predpisov, kar je v 
nekaterih državah članicah stalna praksa 
za vse energetske projekte;

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 156
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da morajo tiste države članice, ki 
se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, uporabljati pristop „vse na 
enem mestu“ za odobritve in izdaje 
dovoljenj ter za upoštevanje
okoljevarstvenih predpisov, kar je v 
nekaterih državah članicah stalna praksa za 
vse energetske projekte;

21. meni, da morajo tiste države članice, ki 
razmišljajo o zagonu projektov v zvezi s 
plinom iz skrilavca, zagotoviti temeljito 
preverjanje upoštevanja varnostnih in
okoljevarstvenih predpisov, kot so obvezne 
presoje okoljskih vplivov in popolno 
razkritje kemikalij, kar je v nekaterih 
državah članicah najboljša praksa za vse 
energetske projekte;

Or. en

Predlog spremembe 157
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da morajo tiste države članice, ki 
se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, uporabljati pristop „vse na enem 

21. meni, da morajo tiste države članice, ki 
se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, pri dejavnostih raziskovanja in 
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mestu“ za odobritve in izdaje dovoljenj ter 
za upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, 
kar je v nekaterih državah članicah stalna
praksa za vse energetske projekte;

proizvajanja plina iz skrilavca uporabljati 
pristop varnostnih analiz, ki omogoča, da 
odobritve, izdaje dovoljenj ter preverjanje 
upoštevanja varnostnih in 
okoljevarstvenih predpisov ločeno 
obravnavajo pristojni organi, saj je to v
nekaterih državah članicah dokazano 
najboljša praksa za druge dejavnost v zvezi 
z nafto in plinom, na primer vrtanje na 
morju;

Or. en

Predlog spremembe 158
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da morajo tiste države članice, ki 
se lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, uporabljati pristop „vse na enem 
mestu“ za odobritve in izdaje dovoljenj ter 
za upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, 
kar je v nekaterih državah članicah stalna 
praksa za vse energetske projekte;

21. meni, da morajo države članice, ki se 
lotevajo projektov v zvezi s plinom iz 
skrilavca, uporabljati pristop „vse na enem 
mestu“ za odobritve in izdaje dovoljenj ter 
za upoštevanje okoljevarstvenih predpisov 
(vključno z obvezno presojo okoljskih 
vplivov), kar je v nekaterih državah 
članicah stalna praksa za vse energetske 
projekte;

Or. en

Predlog spremembe 159
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo spreminjanje 
zakonodaje, ki je nujno potrebno za izdajo 
dovoljenj za pridobivanje plina iz 
skrilavca, obvezno pogojeno z mnenjem 
zadevnih lokalnih organov;

Or. ro
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Predlog spremembe 160
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 161
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti in na obravnavo 
okoljskih tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 162
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 

22. poziva Komisijo in javne organe, naj 
nemudoma preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom in nafto iz 
skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v 
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obsegu v prihodnosti; komercialnem obsegu v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 163
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

22. poziva Komisijo in organe držav 
članic, naj nemudoma preučijo in po 
potrebi izboljšajo regulativne okvire, da 
bodo primerni za projekte v zvezi s plinom 
iz skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v 
komercialnem obsegu v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 164
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

22. poziva Evropsko komisijo in javne 
organe, naj nemudoma preučijo in po 
potrebi izboljšajo regulativne okvire, da 
bodo primerni za projekte v zvezi s plinom 
iz skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v 
komercialnem obsegu v prihodnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 165
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
nemudoma preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
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projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 166
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma 
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

22. poziva Komisijo in nacionalne javne 
organe, naj nemudoma preučijo in po 
potrebi izboljšajo regulativne okvire, da 
bodo primerni za projekte v zvezi s plinom 
iz skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v 
komercialnem obsegu v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 167
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva javne organe, naj nemudoma
preučijo in po potrebi izboljšajo 
regulativne okvire, da bodo primerni za 
projekte v zvezi s plinom iz skrilavca, ter 
se tako pripravijo zlasti na morebitno 
evropsko proizvodnjo v komercialnem 
obsegu v prihodnosti;

22. poziva javne organe, naj preučijo in po 
potrebi izboljšajo regulativne okvire, da 
bodo primerni za projekte v zvezi s plinom 
iz skrilavca, ter se tako pripravijo zlasti na 
morebitno evropsko proizvodnjo v 
komercialnem obsegu v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 168
Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 



AM\901646SL.doc 75/98 PE489.454v01-00

SL

glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti 
pri hidravličnem lomljenju;

glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; priznava, da 
je pomembno, da panoga in oblasti z 
odprtim širjenjem informacij in znanja 
vzpostavijo dialog in sodelujejo z javnostjo 
pri obravnavanju njenih skrbi; je 
seznanjen, da so kemične snovi že 
registrirane in odobrene v skladu z uredbo 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (t.i. uredbo 
REACH), in podpira javno razkritje 
vsebine tekočin za hidravlično lomljenje 
(npr. pobudo, kot je „Frac Focus“, 
posebej za državljane EU);

Or. en

Predlog spremembe 169
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in 
podpira oblikovanje portalov, ki bodo 
omogočali dostop do obsežnega nabora 
javnih informacij o teh dejavnostih;
poziva podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. priznava, da so številne evropske 
države uvedle oziroma načrtujejo 
moratorij za raziskovanje plina iz 
skrilavca, in se dobro zaveda, da se stališča 
javnosti glede razvoja plina iz skrilavca 
zaradi morebitnih vplivov raziskovanja na 
okolje in podnebje v državah članicah 
razlikujejo; poziva podjetja, ki v EU 
pridobivajo plin iz skrilavca, naj pred 
začetkom vrtanja zagotovijo popolne 
informacije o svojih dejavnostih, vključno 
z javnim razkritjem kemikalij, ki jih imajo 
namen uporabiti pri hidravličnem 
lomljenju;

Or. en

Predlog spremembe 170
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih ter njihovih 
možnih učinkih na okolje in v bližini 
živeče skupnosti; poziva podjetja, ki 
nameravajo pridobivati plin iz skrilavca v 
EU, naj pred začetkom vrtanja zagotovijo 
popolne informacije o svojih dejavnostih, 
vključno z javnim razkritjem kemikalij, ki 
jih imajo namen uporabiti pri hidravličnem 
lomljenju;

Or. ro

Predlog spremembe 171
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj v okviru postopkov odobritve 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
popolnega seznama kemikalij, ki se bodo 
uporabljale pri hidravličnem lomljenju;

Or. cs
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Predlog spremembe 172
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k izboljšanju 
možnosti splošne javnosti, da pridobi 
informacij o plinu iz skrilavca in vpliva na 
te informacije; poziva podjetja, ki 
razmišljajo o pridobivanju plina iz 
skrilavca v EU, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

Or. en

Predlog spremembe 173
Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo in da so odklonilna 
stališča pogosto posledica napačnih 
informacij; poziva k boljšemu obveščanju 
javnosti glede dejavnosti, povezanih s 
plinom iz skrilavca, in podpira oblikovanje 
portalov, ki bodo omogočali dostop do 
obsežnega nabora javnih informacij o teh 
dejavnostih; poziva podjetja, ki v EU 
pridobivajo plin iz skrilavca, naj pred 
začetkom vrtanja zagotovijo popolne 
informacije o svojih dejavnostih, vključno 
z javnim razkritjem kemikalij, ki jih imajo 
namen uporabiti pri hidravličnem 
lomljenju;
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Predlog spremembe 174
Fiona Hall, Jens Rohde, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
zagotavljanju preglednega in 
nepristranskega obveščanja javnosti glede
dejavnosti, povezanih s plinom iz 
skrilavca, in podpira oblikovanje portalov, 
ki bodo omogočali dostop do obsežnega 
nabora javnih informacij o teh dejavnostih; 
poziva podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

Or. en

Predlog spremembe 175
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
vseh kemikalij, sestavin in njihove 
koncentracije, ki jih imajo namen 
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uporabiti pri hidravličnem lomljenju;

Or. en

Predlog spremembe 176
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno z javnim razkritjem 
kemikalij, ki jih imajo namen uporabiti pri 
hidravličnem lomljenju;

23. se dobro zaveda, da se stališča javnosti 
glede razvoja plina iz skrilavca v državah 
članicah razlikujejo; poziva k boljšemu 
obveščanju javnosti glede dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca, in podpira 
oblikovanje portalov, ki bodo omogočali 
dostop do obsežnega nabora javnih 
informacij o teh dejavnostih; poziva 
podjetja, ki v EU pridobivajo plin iz 
skrilavca, naj pred začetkom vrtanja 
zagotovijo popolne informacije o svojih 
dejavnostih, vključno s popolnim javnim 
razkritjem kemikalij, ki jih imajo namen 
uporabiti pri hidravličnem lomljenju, v 
celoti v skladu z uredbo REACH;

Or. en

Predlog spremembe 177
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. meni, da je smiselno in pravočasno 
vključenost lokalnih skupnosti najbolje 
doseči z obveznimi presojami vplivov na 
okolje, visoko stopnjo preglednosti in 
javnimi posvetovanji o predlaganih 
projektih v zvezi s plinom iz skrilavca ne 
glede na njihovo trajanje in obseg;

Or. en
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Predlog spremembe 178
Lambert van Nistelrooij
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi 
od pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; 
poziva podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
plina;

24. ugotavlja, da panoga priznava, da 
razvoj plina iz skrilavca povzroči začasne 
motnje za skupnost in posameznike, zlasti 
v obdobju intenzivnih dejavnosti, ki 
navadno traja dva do tri mesece za vsako 
vrtino v fazi začetnih priprav gradbišča in 
izdelave vrtin (vrtanje in dokončanje); 
zato poziva podjetja, ki se ukvarjajo s 
plinom iz skrilavca, naj vzpostavijo 
odgovorne prakse glede skupnosti in 
zagotovijo, da bodo imele lokalne 
skupnosti koristi od razvoja tega plina;

Or. en

Predlog spremembe 179
Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; poziva 
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
plina;

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; s tem v 
zvezi poziva, naj se vzpostavijo fiskalni 
okviri, ki so konkurenčni za panogo, 
obenem pa nacionalnim in lokalnim 
skupnostim omogočajo, da imajo koristi 
od virov plina iz skrilavca; poziva tudi
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
plina;
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Or. en

Predlog spremembe 180
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; poziva 
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
plina;

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; poziva 
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
plina, in predstavijo zavarovanja in 
finančne garancije, ki krijejo morebitno 
škodo, povzročeno v primeru negativnih 
učinkov na okolje in v bližini živeče 
skupnosti; 

Or. ro

Predlog spremembe 181
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; poziva 
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 

24. ugotavlja, da je še posebej pomembno, 
da nosilci dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca sodelujejo in vzpostavijo trden 
odnos z lokalnimi skupnostmi v vsaki fazi 
svojega delovanja, ker ima EU večjo 
gostoto prebivalstva kot ZDA in ker 
lastniki zemljišč nimajo v lasti podzemnih 
virov in zato nimajo neposrednih koristi od 
pridobivanja, kot jih imajo v ZDA; poziva 
podjetja, ki se ukvarjajo s plinom iz 
skrilavca, naj zagotovijo, da bodo imele 
lokalne skupnosti koristi od razvoja tega 
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plina; plina in da se bo uporabljalo načelo 
„krivec plača vse“;

Or. en

Predlog spremembe 182
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. priznava, da se je treba osredotočiti na 
pregleden in odprt dialog s civilno družbo, 
osnovan na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih; opozarja, da proračun EU za leto 
2012 vključuje sredstva, namenjena 
financiranju pilotnih projektov in drugih 
podpornih dejavnosti za spodbujanje 
tovrstnega dialoga; meni, da je treba 
dialog organizirati na nevtralen način in v 
tesnem sodelovanju z državami članicami, 
vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in 
nevladnimi organizacijami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 183
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. priznava, da se je treba osredotočiti na 
pregleden in odprt dialog s civilno družbo, 
osnovan na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih; opozarja, da proračun EU za leto 
2012 vključuje sredstva, namenjena 
financiranju pilotnih projektov in drugih 
podpornih dejavnosti za spodbujanje 
tovrstnega dialoga; meni, da je treba dialog 
organizirati na nevtralen način in v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, 
vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in 
nevladnimi organizacijami;

25. priznava, da se je treba osredotočiti na 
pregleden in odprt dialog s civilno družbo, 
osnovan na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, ki jasno obravnava vprašanja 
uhajanja plina ter učinka pridobivanja 
plina iz skrilavca na podzemne vode, 
pokrajine, kmetijstvo in turistično 
industrijo; opozarja, da proračun EU za 
leto 2012 vključuje sredstva, namenjena 
financiranju pilotnih projektov in drugih 
podpornih dejavnosti za spodbujanje 
tovrstnega dialoga; meni, da je treba dialog 
organizirati na nevtralen način in v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, 
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vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in 
nevladnimi organizacijami;

Or. fr

Predlog spremembe 184
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. priznava, da se je treba osredotočiti na 
pregleden in odprt dialog s civilno družbo, 
osnovan na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih; opozarja, da proračun EU za leto 
2012 vključuje sredstva, namenjena 
financiranju pilotnih projektov in drugih 
podpornih dejavnosti za spodbujanje 
tovrstnega dialoga; meni, da je treba dialog 
organizirati na nevtralen način in v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, 
vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in 
nevladnimi organizacijami;

25. priznava, da se je treba osredotočiti na 
pregleden in odprt dialog s civilno družbo v 
predhodni fazi in fazi spremljanja, 
osnovan na razpoložljivih znanstvenih 
dokazih; opozarja, da proračun EU za leto 
2012 vključuje sredstva, namenjena 
financiranju pilotnih projektov in drugih 
podpornih dejavnosti za spodbujanje 
tovrstnega dialoga; meni, da je treba dialog 
organizirati na nevtralen način in v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, 
vključno z nacionalnimi organi, lokalnimi 
skupnostmi, širšo javnostjo, podjetji in 
nevladnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 185
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poudarja pomen preglednega 
korporativnega upravljanja naftnih in 
plinskih podjetij, ki se ukvarjajo s plinom 
in nafto iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 186
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 



PE489.454v01-00 84/98 AM\901646SL.doc

SL

Nistelrooij, Romana Jordan
Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 
nenehno izboljševati;

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 
nenehno izboljševati; pozdravlja pobude 
Mednarodne agencije za energijo in 
združenj proizvajalcev nafte in plina pri 
opredeljevanju najboljših praks v zvezi z 
raziskovanjem in pridobivanjem plina in 
nafte iz skrilavca;

Or. en

Predlog spremembe 187
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 
nenehno izboljševati;

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najvišje varnostne standarde,
najboljše razpoložljive tehnologije in 
najboljše operativne prakse proizvodnje 
plina iz skrilavca ter jih nenehno 
izboljševati in zmanjševati škodljive 
učinke; s tem v zvezi poudarja pomen 
znatnih naložb v raziskave in razvoj s 
strani panoge;

Or. en

Predlog spremembe 188
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive in varne
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 
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nenehno izboljševati; nenehno izboljševati;

Or. en

Predlog spremembe 189
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
proizvodnje plina iz skrilavca ter jih 
nenehno izboljševati;

26. poudarja, kako pomembno je 
uporabljati najboljše razpoložljive 
tehnologije in najboljše operativne prakse 
raziskovanja in proizvodnje plina iz 
skrilavca ter jih nenehno izboljševati;

Or. en

Predlog spremembe 190
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 a. meni, da se je zaskrbljenosti glede 
možnosti, da razvoj plina iz skrilavca 
zaradi uhajanj iz vrtin ogrozi oskrbo z 
vodo, mogoče lotiti z uporabo najboljših 
praks pri razvoju in gradnji vrtin, 
predvsem pri zaščitnih ceveh, 
cementiranju in upravljanju tlaka, ter s 
tlačnim preskušanjem cementiranih 
zaščitnih cevi in najsodobnejšim 
preverjanjem nepropustnosti cementnih 
oblog (t.i. „cement bond log“), da se 
potrdi, da je struktura izolirana; poziva 
države članice, naj zagotovijo, med 
drugim z inšpekcijskimi pregledi gradbišč, 
da se pri razvoju plina iz skrilavca 
uporabljajo te prakse;

Or. en

Predlog spremembe 191
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne in izboljšali izvozne 
priložnosti glede na okoljske izzive 
raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu;

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne in izboljšali izvozne 
priložnosti glede na okoljske izzive 
raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu; zato poziva države članice, naj 
se vzdržijo komercialnega pridobivanja 
plina iz skrilavca, vsaj dokler 
Mednarodna agencija za energijo ne 
dokonča temeljitega pregleda najboljših 
razpoložljivih tehnologij in objavi 
priporočil glede hidravličnega lomljenja 
in razvoja plina iz skrilavca ter dokler se 
regulativni okvir EU v celoti ne prilagodi;

Or. en

Predlog spremembe 192
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne in izboljšali izvozne 
priložnosti glede na okoljske izzive 
raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu;

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne in izboljšali izvozne 
priložnosti glede na okoljske izzive 
raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu; zato priporoča državam 
članicam, naj upoštevajo priporočila iz 
celovitega referenčnega dokumenta 
Mednarodne agencije za energijo z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami 
hidravličnega lomljenja takoj, ko bo na 
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voljo;

Or. en

Predlog spremembe 193
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne in izboljšali izvozne 
priložnosti glede na okoljske izzive 
raziskovanja nekonvencionalnega plina po 
vsem svetu;

27. poudarja, da z razvojem boljših 
tehnologij in praks, ki bodo temeljile na 
trdnih predpisih, nosilci dejavnosti in 
storitvene panoge ne bodo le uspešneje 
prepričali javnosti, da sprejme projekte v 
zvezi s plinom iz skrilavca, ampak bodo 
tudi pridobili poslovne priložnosti, ter da 
bi se morali v prvi vrsti osredotočiti na 
okoljske vplive in zdravstvena vprašanja, 
povezana z vrtanjem, ki izboljšujejo
izvozne priložnosti glede na okoljske 
izzive raziskovanja nekonvencionalnega 
plina po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 194
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da se morajo izvajati 
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi 
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, 
kjer je to mogoče, znova zajeti plin;

28. poudarja, da se morajo izvajati 
minimalni varnostni standardi in 
inšpekcijski pregledi v vseh varnostno 
kritičnih fazah izdelave vrtin in
hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, 
kjer je to mogoče, znova zajeti plin; poziva 
EU, naj sledi vodilni vlogi ZDA na 
področju okoljskih predpisov glede plina 
iz skrilavca in naj določi standarde čistega 
zraka pri hidravličnem lomljenju, ki od 
podjetij zahtevajo, da zajemajo metan in 
emisije drugih plinastih onesnaževal, kot 
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jih je določila Agencija ZDA za varovanje 
okolja (US Environmental Protection 
Agency);

Or. en

Predlog spremembe 195
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da se morajo izvajati 
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi 
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter,
kjer je to mogoče, znova zajeti plin;

28. poudarja, da se morajo izvajati visoki
varnostni in okoljski standardi in redni
inšpekcijski pregledi v vseh varnostno 
kritičnih fazah izdelave vrtin in 
hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje, zajeti 
ubežne emisije metana ter ponovno 
uporabiti ali očistiti odpadno vodo;

Or. en

Predlog spremembe 196
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da se morajo izvajati 
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi 
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, 
kjer je to mogoče, znova zajeti plin;

28. poudarja, da se morajo izvajati strogi
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi 
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter 
znova zajeti plin;

Or. en

Predlog spremembe 197
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da se morajo izvajati 
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, 
kjer je to mogoče, znova zajeti plin;

28. poudarja, da se morajo izvajati visoki
varnostni standardi in inšpekcijski pregledi 
v vseh varnostno kritičnih fazah izdelave 
vrtin in hidravličnega lomljenja; predvsem 
poudarja, da morajo nosilci dejavnosti 
zmanjšati plamtenje in odzračevanje ter, 
kjer je to mogoče, znova zajeti plin;

Or. en

Predlog spremembe 198
Niki Cavela (Niki Tzavela), Jan Březina, Konrad Szymański
Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28 a. poziva nosilce dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, naj pred in med 
proizvajanjem izvajajo meritve vodnih 
zajetij, ki oskrbujejo gospodinjstva in so v 
bližini njihovih vrtin, ter naj na dostopen, 
razumljiv in pregleden način razkrijejo 
pridobljene informacije javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 199
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, kako pomembno je, da 
nosilci dejavnosti uporabljena zemljišča 
vrnejo v prvotno stanje ter po zaključku 
svojih dejavnosti nadaljujejo s 
spremljanjem;

29. poziva, da je nosilce dejavnosti treba 
obvezati k temu, da uporabljena zemljišča 
vrnejo v prvotno stanje ter po zaključku 
svojih dejavnosti nadaljujejo s 
spremljanjem; 

Or. ro

Predlog spremembe 200
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE



PE489.454v01-00 90/98 AM\901646SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; 
poudarja, kako pomemben je prenos 
znanja o razvoju plina iz skrilavca iz 
panoge v lokalne skupnosti;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; poziva države 
članice, naj izvajajo standarde čistega 
zraka Agencije ZDA za varovanje okolja 
(US Environmental Protection Agency), 
dokler se v EU ne vzpostavi ustrezen 
regulativni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 201
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 202
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti, ob upoštevanju njunih zelo 
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različnih gostot poselitve;

Or. en

Predlog spremembe 203
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med državami članicami EU, 
pa tudi med EU, ZDA in Kanado; še 
posebej spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in severnoameriških mest in 
občin, v katerih so našli plin iz skrilavca; 
poudarja, kako pomemben je prenos znanja 
o razvoju plina iz skrilavca iz panoge v 
lokalne skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 204
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 
informacij med EU, ZDA in drugimi 
državami; še posebej spodbuja medsebojno 
sodelovanje evropskih, ameriških in 
drugih mest in občin, v katerih so našli 
plin iz skrilavca; poudarja, kako 
pomemben je prenos znanja o razvoju plina 
iz skrilavca iz panoge v lokalne skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 205
Norbert Glante
Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 30. poziva k izmenjavi najboljših praks in 



PE489.454v01-00 92/98 AM\901646SL.doc

SL

informacij med EU in ZDA; še posebej 
spodbuja medsebojno sodelovanje 
evropskih in ameriških mest in občin, v 
katerih so našli plin iz skrilavca; poudarja, 
kako pomemben je prenos znanja o razvoju 
plina iz skrilavca iz panoge v lokalne 
skupnosti;

informacij med državami članicami ter 
med EU in ZDA; še posebej spodbuja 
medsebojno sodelovanje evropskih in 
ameriških mest in občin, v katerih so našli 
plin iz skrilavca; poudarja, kako 
pomemben je prenos znanja o razvoju plina 
iz skrilavca iz panoge v lokalne skupnosti;

Or. de

Predlog spremembe 206
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30 a. priporoča državam članicam, naj se 
zgledujejo po norveškem sistemu 
licenčnin za nafto in plin, ki med drugim 
obdavčuje dobiček proizvajalcev in vse 
prihodke od nafte in plina nalaga v 
državni premoženjski sklad, da imajo 
lokalne skupnosti korist od pridobivanja 
njihovih naravnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 207
Fiona Hall, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30 a. poziva, naj se v panogi plina in nafte 
iz skrilavca uporabljajo enotni najvišji 
okoljski in varnostni standardi, ne glede 
na to, kje na svetu družbe delujejo; poziva 
Komisijo, naj preuči, kateri mehanizmi bi 
lahko zagotovili, da bi družbe s sedežem v 
EU po vsem svetu delovale skladno z 
najvišjimi standardi; meni, da bi morala 
biti ključna gonilna sila na tem področju 
tudi odgovornost pravnih oseb in da bi 
režimi izdajanja dovoljenj držav članic 
lahko pri izdajanju dovoljenj upoštevali 



AM\901646SL.doc 93/98 PE489.454v01-00

SL

izredne dogodke na svetovni ravni, v 
katere so vpletene družbe, če so ti dogodki 
natančno preučeni;

Or. en

Predlog spremembe 208
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov 
energije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 209
Kathleen Van Brempt
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov 
energije;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 210
Bendt Bendtsen
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov 
energije;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 211
Vittorio Prodi
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov 
energije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 212
Ivailo Kalfin
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov energije;

31. poziva Komisijo, države članice in 
industrijo, naj razmislijo o izvedbi okolju 
prijaznih pilotnih projektov v EU za 
izkoriščanje nekonvencionalnih domačih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 213
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje
nekonvencionalnih domačih virov energije;

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo okolju prijazne pilotne projekte 
v EU glede nekonvencionalnih domačih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 214
Pavel Poc
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov energije;

31. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob upoštevanju previdnostnega načela
spodbujajo in podpirajo okolju prijazne 
pilotne projekte v EU za izkoriščanje 
nekonvencionalnih domačih virov energije;

Or. cs

Predlog spremembe 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poudarja, da je treba podpirati in 
sofinancirati ukrepe za ustanovitev 
neodvisnih odborov, sestavljenih iz 
predstavnikov industrijskih in znanstvenih 
krogov, katerih namen je podajanje 
mnenj in priprava dobrih praks v zvezi s 
tehnologijami za pridobivanje plina iz 
skrilavca;

Or. pl

Predlog spremembe 216
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ iz člena 191 Pogodbe velja tudi za 
vse dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca 
in da morajo biti podjetja dosledno
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo; poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za vključitev hidravličnega 
lomljenja in drugih, s pridobivanjem plina 
iz skrilavca povezanih dejavnosti v Prilogo 
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III direktive o okoljski odgovornosti in naj 
od nosilcev dejavnosti v zvezi s plinom iz 
skrilavca zahteva, naj zagotovijo obvezno 
finančno jamstvo ali zavarovanje za 
primere okoljske škode, povezane z 
njihovimi dejavnostmi, da se zadevnim
skupnostim zagotovi pravna varnost;

Or. en

Predlog spremembe 217
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ vedno velja tudi za dejavnosti v 
zvezi s plinom iz skrilavca in da so 
podjetja v celoti odgovorna za vso 
morebitno škodo, ki jo povzročijo 
neposredno ali posredno; poziva Komisijo, 
naj predstavi predloge za vključitev 
hidravličnega lomljenja in drugih, s 
pridobivanjem plina iz skrilavca 
povezanih dejavnosti v direktivo o okoljski 
odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 218
Gaston Franco
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca, zlasti za zadevno 
čiščenje odpadne vode, in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo; poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za vključitev hidravličnega 
lomljenja in drugih, s pridobivanjem plina 
iz skrilavca povezanih dejavnosti v 
direktivo o okoljski odgovornosti;
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Or. en

Predlog spremembe 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 
Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da pridobivanje plina in 
nafte iz skrilavca urejajo ista načela, ki se 
uporabljajo za druga pridobivanja, na 
primer premoga, konvencionalnega plina 
in nafte, vodne in geotermalne energije, 
ter za podzemne dejavnosti, kot so 
vbrizgavanje CO2 za črpanje plina in 
nafte, shranjevanje zalog plina in nafte 
ter zajemanje in shranjevanje CO2; 
opozarja, da načelo „onesnaževalec plača“ 
velja tudi za dejavnosti v zvezi s plinom in 
nafto iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

Or. en

Predlog spremembe 220
Silvia-Adriana Ţicău
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja, ki se 
ukvarjajo s temi dejavnostmi, odgovorna 
za vso morebitno škodo, ki jo povzročijo;

Or. ro

Predlog spremembe 221
Pavel Poc
Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da mora načelo 
„onesnaževalec plača“ strogo veljati tudi 
za dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca 
in da morajo biti podjetja odgovorna za 
vso morebitno škodo, ki jo povzročijo;

Or. cs

Predlog spremembe 222
Francisco Sosa Wagner
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ iz člena 191 Pogodbe velja tudi za 
dejavnosti v zvezi s plinom iz skrilavca in 
da so podjetja odgovorna za vso morebitno 
škodo, ki jo povzročijo;

Or. en

Predlog spremembe 223
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom iz skrilavca in da so podjetja 
odgovorna za vso morebitno škodo, ki jo 
povzročijo;

32. opozarja, da načelo „onesnaževalec 
plača“ velja tudi za dejavnosti v zvezi s 
plinom in nafto iz skrilavca in da so 
podjetja odgovorna za vso morebitno 
škodo, ki jo povzročijo;

Or. en


