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6.12.2018 A8-0409/49 

Ændringsforslag  49 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 8 650 000 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra b), hvoraf op til 10 % tildeles 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi 

b) 7 675 244 000 EUR i faste priser 

(8 650 000 000 EUR i løbende priser) til 

de specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 

2, litra b), hvoraf op til 15 % tildeles 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Ændringsforslag  50 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Ændringsforslag  51 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) aktioner, hvor der udelukkende 

anvendes vedvarende hydrogen eller 

biomethan, efter at være blevet 

klassificeret som støtteberettiget i henhold 

til en metode, som er udviklet af 

Kommissionen. Dette omfatter mindst 

følgende elementer: 

 i) en liste over de obligatoriske tekniske 

tilpasninger, der skal gennemføres 

 ii) minimumseffektivitet og 

livscykluskoefficient, der skal opnås 

 iii) generelt niveau for bæredygtighed og 

drivhusgasreduktioner, der skal opnås. 

 Kommissionen vedtager i 

overensstemmelse med artikel 24 

delegerede retsakter for at fastlægge 

metoden. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Ændringsforslag  52 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 – litra b b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) aktioner vedrørende 

energiinfrastrukturprojekter, der bidrager 

til at forbedre energieffektiviteten, hvor 

disse projekter påvirker de 

grænseoverskridende energistrømme, bl.a. 

gennem efterspørgselsreaktion og 

intelligente net 

 I energisektoren kan følgende aktioner 

ikke komme i betragtning til at modtage 

finansiel støtte fra Unionen i henhold til 

denne forordning: 

 i) aktioner i forbindelse med produktion, 

forarbejdning, transmission, distribution, 

oplagring eller forbrænding af fossile 

brændstoffer 

 ii) aktioner vedrørende vedvarende og 

dekarboniserede gasprojekter, som 

transporterer fossile ressourcer. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Ændringsforslag  53 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De sektorspecifikke retningslinjer 

(TEN-retningslinjerne) og listerne over 

projekter af fælles interesse på 

energiområdet skal revideres rettidigt 

inden den nye udgiftsperiode for at bringe 

dem i overensstemmelse med energi- og 

klimamålene for 2030 og de langsigtede 

dekarboniseringsforløb og for at integrere 

princippet om energieffektivitet først i 

vurderingen af investeringsbehovene, 

projektvurderingen og 

projektudvælgelsesprocessen.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Ændringsforslag  54 

Florent Marcellesi 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del I a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ia. Klimasporing og -sikring af tildelte 

ressourcer 

 For at sikre opnåelse af målene for 

integrering af klimaindsatsen i henhold til 

denne forordning iværksætter 

Kommissionen et system til klimasporing 

af tildelte ressourcer og de faktiske 

udgifter baseret på Riomarkør-systemet, 

hvor skelnes mellem afbødning og 

tilpasning og de forskellige sektorer og 

deres reduktioner af 

drivhusgasemissioner. 

 Klimasikring skal indebære mere end de 

nuværende CO2-priser og metoder til 

måling af CO2-fodaftryk og skal som 

minimum bestå af følgende kriterier: 

 a) integration af princippet om 

energieffektivitet først 

 b) langsigtet miljømæssig og 

samfundsmæssig virkning 

 c) livscyklusvurdering med henblik på 

minimering af skadelige virkninger og 

maksimering af fordele ved modvirkning 

af og tilpasning til klimaændringer. Til 

det formål skal der udarbejdes en 

vurdering baseret på vejledning, der skal 

udvikles af Kommissionen, på baggrund 
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af klimascenariet med 1,5 grader inden 

for sektorspecifikke 

dekarboniseringsforløb. 

Or. en 

 

 


