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19.10.2016 A8-0278/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a ďalší 

 

Správa A8-0278/2016 

András Gyürk 

Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže zemný plyn je fosílnym 

palivom, z ktorého sa môže počas jeho 

životného cyklu (výroba, doprava, 

spotreba) pri nesprávnom zaobchádzaní 

uvoľňovať veľké množstvo metánu; 

keďže metán má podstatne vyšší potenciál 

globálneho otepľovania počas 20-ročného 

časového rozpätia ako CO2, a teda má 

značný vplyv na zmenu klímy; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a ďalší 

 

Správa A8-0278/2016 

András Gyürk 

Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. keďže v súlade s Parížskou dohodou 

COP 21 sa politika EÚ v oblasti plynu 

musí upraviť, aby bola v súlade 

s dohodnutým cieľom obmedziť zvýšenie 

globálnej teploty na 1,5 °C nad 

predindustriálnou úrovňou; keďže sa 

očakáva, že plyn bude naďalej zohrávať 

úlohu v energetickom systéme EÚ 

až do roku 2050, keď sa v súlade 

s Parížskou dohodou a plánom postupu 

v energetike EÚ budú musieť emisie 

skleníkových plynov znížiť o 80 – 95 % 

pod úrovne z roku 1990, a to najmä 

v priemyselnej výrobe a ako zdroj tepla 

v budovách; keďže úloha plynu sa bude 

znižovať a jeho využívanie sa musí sa 

v dlhodobom horizonte postupne ukončiť, 

pretože EÚ bude plniť svoje ambiciózne 

ciele týkajúce sa emisií skleníkových 

plynov, energetickej efektívnosti a energie 

z obnoviteľných zdrojov a bude 

prechádzať na nízkouhlíkové 

hospodárstvo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Cornelia Ernst a 

ďalší 

 

Správa A8-0278/2016 

András Gyürk 

Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  49a. zdôrazňuje, že na globálnych fórach 

o voľnom obchode treba zvýšiť 

informovanosť o environmentálnom, 

klimatickom a sociálnom vplyve 

dovážaného LNG; zdôrazňuje najmä, 

že treba zabezpečiť, aby sa minimalizovali 

prchavé emisie metánu; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0278/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis a ďalší 

 

Správa A8-0278/2016 

András Gyürk 

Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu 

2016/2059(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. konštatuje, že hoci LNG a CNG môžu 

predstavovať vhodné prechodné riešenie na 

zníženie vplyvov dopravy na životné 

prostredie, ich dlhodobý prínos bude 

zrejmý len vtedy, ak sa podporí hladký 

prechod na používanie skvapalneného 

bioplynu (LGB) a ďalších foriem energie z 

obnoviteľných zdrojov, a zároveň 

zabezpečí interoperabilita LNG a LBG 

systémov; 

70. konštatuje, že hoci LNG a CNG môžu 

predstavovať vhodné prechodné riešenie na 

zníženie vplyvov dopravy na životné 

prostredie, ich dlhodobý prínos bude 

zrejmý len vtedy, ak sa podporí hladký 

prechod na používanie skvapalneného 

bioplynu (LGB) a ďalších foriem energie z 

obnoviteľných zdrojov, a zároveň 

zabezpečí interoperabilita LNG a LBG 

systémov; zdôrazňuje, že stratégia EÚ 

v oblasti LNG musí mať svoje miesto 

v rámci širších európskych cieľov 

a priorít v oblasti klímy a energetiky 

a musí zodpovedať dohode z konferencie 

COP21, kladúc dôraz na znižovanie 

dopytu, zlepšenie energetickej efektívnosti 

a postupné vyraďovanie fosílnych palív; 

Or. en 

 

 


