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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja strategijo Komisije, da podpre uporabo UZP kot alternativnega goriva v 

prometu, kjer nadomešča konvencionalna goriva, ki bolj onesnažujejo, ne nadomešča pa 

obnovljivih virov energije, pod pogojem, da je proizveden na trajnosten način in 

prispeva k cilju razogljičenja prometa; poudarja okoljske prednosti mešanja UZP, ki se 

uporablja v prometu, s trajnostnim tekočim biometanom, proizvedenim in odpadkov iz 

ostankov iz biomase; 

2. poudarja, da mora biti strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin skladna z okvirno 

strategijo za odporno energetsko unijo in da mora podpirati večjo zanesljivost oskrbe z 

energijo, razogljičenje in dolgoročno vzdržnost gospodarstva, pa tudi zagotavljanje 

dostopnih in konkurenčnih cen energije; poleg tega poudarja, da mora biti strategija del 

širših evropskih podnebnih in energetskih ciljev in prednostnih nalog ter mora biti v 

skladu s sporazumom COP 21, s poudarkom na zmanjšanju povpraševanja, izboljšanju 

energetske učinkovitosti in postopni ukinitvi fosilnih goriv; 

3. poudarja, da lahko uporaba UZP v težkih gospodarskih vozilih, morskih ladjah in 

plovilih za plovbo po celinskih plovnih poteh zmanjša emisije različnih onesnaževal 

(žveplovih oksidov, dušikovih oksidov in trdnih delcev), v primeru pomorskega 

prometa pa temu sektorju omogoča izpolnjevanje zahtev EU in mednarodne okoljske 

zakonodaje z znižanjem vsebnosti žvepla in dušika v ladijskem gorivu, ki se uporablja 

na območjih nadzora nad emisijami in širše; 

4. poudarja, da bi se z uporabo UZP lahko tudi zmanjšale emisije toplogrednih plinov iz 

pomorskega in cestnega prometa, pod pogojem, da se sprejmejo vsi učinkoviti ukrepi za 

zmanjšanje emisij metana v vsem življenjskem ciklu goriva, vključno v fazah 

proizvodnje, distribucije in zgorevanja; zato poziva, naj se sprejmejo ustrezni ukrepi za 

zmanjšanje skupnih emisij metana v oskrbovalni verigi UZP na najnižjo možno raven z 

uporabo najboljših tehnologij, ki so na voljo, in naj se zagotovi ustrezno financiranje 

raziskav in razvoja na tem področju; 

5. želi spomniti, da je Parlament večkrat pozval k zavezujočim podnebnim in energetskim 

ciljem za leto 2030, in sicer najmanj 40-odstotnemu zmanjšanju domačih emisij 

toplogrednih plinov, najmanj 30-odstotnemu deležu obnovljivih virov energije in 40-

odstotnemu izboljšanju energetske učinkovitosti, ki bi jih uresničili prek ciljev za 

posamezne države; 

6. ugotavlja, da sta UZP in zlasti stisnjeni zemeljski plin (SZP) izvedljivi rešitvi tudi za 

javni promet, ki sta že na voljo in ki lahko pomagata zmanjšati onesnaževanje zraka in 

onesnaževanje s hrupom, kar lahko izboljša življenjske pogoje zlasti v mestnih naseljih; 

7. ugotavlja, da čeprav sta lahko UZP in SZP izvedljivi prehodni rešitvi za zmanjšanje 

okoljskih učinkov prevoza, pa bodo njihove dolgoročne koristi uresničene samo, če se 

bo hkrati spodbujal nemoten prehod na uporabo utekočinjenega bioplina in druge oblike 

obnovljivih virov energije, tako da se zagotovi tudi interoperabilnost sistemov na 
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utekočinjeni zemeljski plin in na bioplin; 

8. poudarja, da je učinkovita mreža oskrbovalne infrastrukture osnovni pogoj za izdatno 

uvajanje UZP kot alternativnega goriva v prometnem sektorju; poziva Komisijo in 

države članice, naj oblikujejo spodbude za razvoj tovrstne infrastrukture, da bi odpravili 

obstoječe vrzeli pri oskrbi in vzpostavili oskrbovalno omrežje na celotnem ozemlju; 

9. poziva države članice, naj do 18. novembra 2016 prenesejo Direktivo 2014/94/EU o 

vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva in zagotovijo njeno izvajanje v 

predpisanem časovnem okviru, zlasti kar zadeva vzpostavitev oskrbovalnih mest za 

UZP, vsaj v obstoječem jedrnem omrežju TEN-T, da se težkim gospodarskim vozilom, 

ki uporabljajo UZP, omogoči kroženje po vsej Uniji, in vzpostavitev oskrbovalnih mest 

v morskih pristaniščih in pristaniščih na celinskih vodah, da se plovilom za celinsko 

plovbo ali morskim ladjam, ki uporabljajo UZP, omogoči kroženje po vsem jedrnem 

omrežju TEN-T; opozarja države članice, naj v svojih nacionalnih političnih okvirih in 

v tesnem sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi oblastmi ocenijo potrebo po 

vzpostavitvi oskrbovalnih mest za UZP v pristaniščih zunaj jedrnega omrežja TEN-T, in 

poudarja, da bi morala ta ocena vključevati natančno analizo stroškov in koristi; prav 

tako poziva Komisijo, naj oceni, ali so obstoječi finančni instrumenti ustrezni za 

podporo izgradnji oskrbovalnih mest za UZP v pristaniščih zunaj jedrnega omrežja 

TEN-T; 

10. poziva tudi države članice, naj zagotovijo izvajanje Direktive 2014/94/EU v zvezi z 

vzpostavitvijo oskrbovalnih mest za SZP, da bodo motorna vozila, ki uporabljajo to 

gorivo, lahko vozila v mestnih/primestnih naseljih in drugih gosto poseljenih območjih 

ter vsaj znotraj obstoječega jedrnega omrežja TEN-T, da se tem vozilom omogoči 

kroženje po vsej Uniji; 

11. poudarja, da je treba opredeliti skupne tehnične specifikacije za oskrbovalna mesta za 

UZP za morske ladje, plovila za celinsko plovbo in motorna vozila, kot določa 

Direktiva 2015/59/EU; zahteva uvedbo strogih in usklajenih varnostnih predpisov in 

usposabljanja na področju skladiščenja UZP, oskrbovanja z njim in njegove uporabe na 

krovu v vsej Uniji ter da se hkrati omogoči sočasno oskrbovanje z gorivom in 

pretovarjanje; ugotavlja, da bi bilo treba to delo izvajati v tesnem sodelovanju z 

Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO) in Evropsko agencijo za pomorsko varnost 

(EMSA); 

12. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno financiranje raziskav in razvoja, da bi razvili 

boljše tehnologije za plovila za celinsko plovbo, morske ladje in motorna vozila s ciljem 

hitrega prehoda na floto z nižjimi emisijami ogljika, pa tudi za razvoj sistemov brez 

osebja za vzpostavitev oskrbovalnih mest za UZP; poziva Komisijo in države članice, 

naj oblikujejo spodbude za razvoj plovil in motornih vozil na UZP ali za njihovo 

naknadno opremljanje, da bi namesto konvencionalnega goriva uporabljala UZP; 

13. poziva Komisijo in države članice, naj ustvarijo spodbude za prevoz UZP po železnici, 

ker bi s tem razbremenili cestni promet in prispevali k okolju prijaznem in varnem 

prevozu trajnostnega energenta z nizkimi emisijami; 

14. poziva Evropsko komisijo, naj revidira Direktivo 2009/33/ES o spodbujanju čistih in 

energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz in tako poveča spodbude za javne 
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naročnike in subjekte ter nekatere operaterje, da bi pri nakupu vozil za cestni prevoz 

upoštevali energetske in okoljske vplive in s tem med drugim spodbudili obnovo 

voznega parka vozil na alternativna goriva, kot sta UZP in bioplin; 

15. poziva Evropsko komisijo, naj v okviru direktive o kakovosti goriva določi nov cilj za 

zmanjšanje intenzivnosti emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v 

prometu, zlasti za spodbujanje UZP in bioplina, katerih intenzivnost ogljika v 

življenjskem ciklu je nižja kot pri konvencionalnih gorivih; 

16. poziva Komisijo, naj po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi oceni možnost, da se v 

povezavi z Uredbo (ES) št. 443/2009, ki določa standarde emisijskih vrednosti CO2 za 

nove osebne avtomobile, uvede ekvivalent CO2 za emisije ogljikovodikov, zlasti za 

obveščanje potrošnikov; 

17. poudarja, da so napovedi občutnega, približno 50-odstotnega povečanja globalne 

ponudbe UZP v naslednjih nekaj letih in posledično nižje cene velika priložnost za 

Unijo, zlasti kar zadeva zanesljivost in odpornost oskrbe s plinom; 

18. poziva EU, naj dokončno oblikuje notranji trg plina, tako da pošilja ustrezne cenovne 

signale in tako pritegne UZP tja, kjer je potreben, ter omogoči potrebne naložbe v 

infrastrukturo; 

19. poziva EU, naj okrepi svoja prizadevanja za tesno sodelovanje z mednarodnimi 

partnerji za spodbujanje svobodnih, likvidnih in preglednih globalnih trgov UZP; 

20. poudarja, da je treba omogočiti tudi čezmejni dostop do UZP in da mora zato njegovo 

skladiščenje temeljiti na pregledni in nediskriminatorni tarifni strukturi, o kateri se 

dogovorijo države članice; 

21. poudarja pomen infrastrukture za UZP v morskih in rečnih pristaniščih za spodbujanje 

večmodalnosti, saj jo lahko uporabljajo tako morske ladje, plovila za celinsko plovbo in 

tovornjaki za nadaljnji prevoz po kopnem; poziva nacionalne in regionalne akterje, naj 

tesno sodelujejo, da bi okrepili večfunkcionalnost in možnosti izkoriščanja 

infrastrukture; 

22. ugotavlja, da sedanji terminali za UZP niso optimalno porazdeljeni po EU; poudarja, da 

imajo pomorska pristanišča kot vozlišča za UZP pomembno vlogo pri optimizaciji 

porazdelitve terminalov za UZP po Uniji; poziva, naj se vzpostavijo dolgoročen in 

stabilen finančni okvir ter trajne možnosti financiranja prek Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI), instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in njegovih sinergij 

med prometnim in energetskim sektorjem, sredstev za vzpostavitev pomorskih avtocest, 

programa Obzorje 2020, evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter Evropske 

investicijske banke; 

23. poudarja, da uredba TEN-E skupaj z instrumentom za povezovanje Evrope vzpostavlja 

ustrezen okvir politike tudi za podporo plinske infrastrukture EU, vključno s prenosom, 

terminali za UZP in skladišči, kar občutno olajšuje opredelitev projektov, ki jih Evropa 

potrebuje, ter zagotavlja njihovo izvedbo; 

24. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami določi skladišča za plin, ki so 
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regionalnega pomena, ter zagotovi finančno pomoč za spodbujanje najučinkovitejše 

izgradnje in uporabe infrastrukture ali pravočasno poveča obstoječe zmogljivosti; 

25. je prepričan, da bi bilo treba pri izbiri lokacije novih terminalov za UZP ali pri 

posodobitvi obstoječih terminalov oziroma povečevanju njihovih zmogljivosti, ki se bo 

financirala iz sredstev EU, upoštevati načelo geografskega ravnovesja; poudarja, da bi 

bilo treba preučiti vse ekonomske vidike v zvezi z novimi terminali in sprejeti 

stroškovno najučinkovitejše rešitve, da bi vse države članice lahko imele koristi od 

dostopa do mednarodnih trgov UZP, neposredno ali prek drugih držav članic; 

26. poziva Komisijo in države članice, naj predstavijo stroškovno učinkovite in okoljsko 

trajnostne rešitve za distribucijo in skladiščenje UZP v Uniji, zlasti v najbolj oddaljenih 

regijah, in za ustrezno financiranje, da bi zagotovili dostopne cene za končne 

uporabnike; poudarja, da je treba preučiti vse obstoječe rešitve za skladiščenje in 

distribucijo UZP, zlasti v otoških regijah, vključno z rešitvami, kot so virtualni 

plinovodi, infrastruktura malega obsega ali uporaba plovil za prevoz UZP, pri čemer je 

treba upoštevati potencialni razvoj povpraševanja po tem gorivu; 

27. poudarja, da bi morala strategija vključevati tudi uporabo utekočinjenega zemeljskega 

plina kot alternative razvoju infrastrukture za distribucijo in prenos plina na območjih, 

kjer trenutno ni stroškovno učinkovita; ugotavlja, da mali obrati za UZP lahko 

zagotovijo optimalno infrastrukturo za večjo uporabo zemeljskega plina na območjih, 

kjer naložbe v plinsko infrastrukturo niso donosne, vključno s povečanjem uporabe 

plina pri proizvodnji toplote, in torej omejijo t.i. emisije iz nizkih dimnikov; 

28. poudarja, da bi se morali pri naložbah v infrastrukturo za UZP ali plinsko infrastrukturo 

izogniti tveganju vezanosti na določeno tehnologijo ali nasedlim naložbam v zvezi s 

infrastrukturo za fosilna goriva;  poudarja, da je treba oceniti alternativne možnosti 

oskrbe z UZP, regionalne možnosti in okoljsko trajnostne rešitve, ter spodbujati 

najučinkovitejšo rabo obstoječih terminalov za UZP s čezmejnega vidika; poudarja, da 

bi bilo treba dati prednost tržnim rešitvam kot odgovor na dejansko povpraševanje po 

plinu in nadaljnjemu razvoju/izboljšanju povezav; 

29. poudarja pomen regionalnega sodelovanja pri gradnji novih terminalov za UZP in 

opozarja, da bi morale države članice z dostopom do morja tesno sodelovati z 

neobalnimi državami; v zvezi s tem poudarja, da bi optimalna uporaba koridorjev 

zahod-vzhod in sever-jug z izboljšano zmogljivostjo povratnega toka omogočila prenos 

UZP v državah, ki nimajo neposrednega dostopa do terminala za ponovno uplinjanje;  

30. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami in njihovimi regijami ustvari skupni 

projekt „modri koridorji UZP za otoke“ za pomorski sektor, vključno s pristanišči v 

celovitem omrežju TEN-T, da bi vzpostavili potrebno infrastrukturo za UZP in to 

omrežje povezali z jedrnim omrežjem TEN-T; 

31. poziva k hitremu uresničevanju ključnih projektov skupnega interesa, ki so že 

dogovorjeni, zlasti tistih, ki bodo zagotovili povezavo plinskega trga Iberskega polotoka 

s preostalo Evropo; 

32. pozdravlja, da se pomembni projekti UZP (na primer koridor sever-jug) opredeljujejo 

kot projekti skupnega interesa; poziva Komisijo, naj v načrtovanje nadaljnje izgradnje 
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plinovodov in omrežja TEN-E v celoti vključi balkanske države, da bi zagotovili 

ključno vlogo energetskega sektorja EU v regiji; 

33. poudarja pomen zanesljivosti oskrbe v državah članicah v črnomorski regiji, ki ima 

čedalje večji potencial za nadaljnji razvoj projektov UZP, namenjenih prenosu 

zemeljskega plina iz kaspijske regije v Evropo; 

34. poudarja, da je treba še naprej širiti infrastrukturo za oskrbo s plinom iz plinskega 

koridorja vzhodno Sredozemlje in preučiti možnosti razvoja njegove zmogljivosti, da bi 

postal sredozemsko vozlišče za UZP. 
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