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6.12.2018 A8-0409/49 

Изменение  49 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 8 650 000 000 EUR за 

конкретните цели, посочени в член 3, 

параграф 2, буква б), от които до 10 % 

за трансгранични проекти в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

б) 7 675 244 000 EUR по 

постоянни цени (8 650 000 000 EUR по 

текущи цени) за конкретните цели, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б), 

от които поне 15 % за трансгранични 

проекти в областта на енергията от 

възобновяеми източници 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Изменение  50 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 — параграф 3 — буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) действия, свързани с проекти от 

общ интерес, както е предвидено в член 

14 от Регламент (ЕС) № 347/2013; 

a) действия, свързани с проекти от 

общ интерес, както е предвидено в 

член 14 от Регламент (ЕС) № 347/2013 и 

попадащи в категорията на 

енергийната инфраструктура, 

определена в приложение II, раздел I 

към същия регламент; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Изменение  51 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – буква б а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) действия, включващи 

изключително използване на 

възобнавяем водород или биометан, 

след класифицирането им като 

допустими в съответствие с 

методологията, разработена от 

Европейската комисия. Включват се 

като минимум следните елементи: 

 (i) списък на задължителните 

технически адаптации, които да 

бъдат въведени; 

 (ii) минимален коефициент на 

ефикасност и жизнен цикъл, който да 

бъде постигнат; 

 (iii) цялостна устойчивост и 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, което да бъде постигнато. 

 Комисията приема делегирани актове 

в съответствие с член 24, за да 

определи методологията: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Изменение  52 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – буква б б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) действия, свързани с проекти 

за енергийна инфраструктура, 

допринасящи за подобряването на 

енергийната ефективност, когато 

тези проекти имат въздействие върху 

трансграничния енергиен поток, 

наред с другото, чрез оптимизация на 

потреблението и интелигентни 

мрежи; 

 Следните действия в енергийния 

сектор не са допустими за получаване 

на финансова помощ от Съюза 

съгласно настоящия регламент: 

 (i) действия, свързани с 

производството, преработката, 

преноса, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива; 

 (ii) действия, свързани с проекти за 

възобновяема енергия и 

декарбонизация на електроенергията 

за пренос на изкопаеми ресурси. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Изменение  53 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Секторните насоки (насоките 

за TEN), както и списъците с проекти 

от общ интерес в областта на 

енергетиката се преразглеждат 

своевременно за новия разходен 

период, за да бъдат приведени в 

съответствие с целите в областта 

на енергетиката и климата за 2030 г. 

и дългосрочните пътища за 

декарбонизация, както и да се 

интегрира принципът „енергийната 

ефективност на първо място“ в 

оценката на инвестиционните 

потребности, оценката на 

проектите и процеса на подбор на 

проекти.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Изменение  54 

Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску, Павел Теличка, Хена Виркунен 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение I – част I а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ia Проследяване на климата и 

проверка на разпределените ресурси 

 За да се гарантира постигането на 

посочените в настоящия регламент 

цели за интегриране на въпросите, 

свързани с климата, Комисията 

въвежда система за проследяване на 

климата по отношение на 

разпределените ресурси и за 

действителните разходи, въз основа 

на т.нар. показатели от Рио, като се 

прави разграничение между 

смекчаване на последиците и 

адаптиране, както и между 

различните сектори и намаляването 

на емисиите им на парникови газове. 

 Проверката на климатичните 

показатели излиза извън границите 

на настоящото ценообразуване за 

въглеродните емисии и 

методологиите за определяне на 

въглеродния отпечатък и най-малко 

включва следните критерии: 

 a) интегрирането на принципа 

„енергийната ефективност на първо 

място“. 

 б) дългосрочно екологично и социално 
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въздействие  

 в) оценка на жизнения цикъл на 

проектите с цел да се сведат до 

минимум вредните въздействия и да 

се увеличат максимално ползите от 

смекчаването на последиците от 

изменението на климата и 

приспособяването към него. За тази 

цел се изготвя оценка, основаваща се 

на насоки, които предстои да бъдат 

разработени от Комисията, като се 

използва сценарият за ограничаване 

на глобалното изменение на климата 

до 1,5 градуса в рамките на 

пътищата за секторна 

декарбонизация. 

Or. en 

 

 


