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6.12.2018 A8-0409/49 

Pakeitimas 49 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 8 650 000 000 EUR – šio 

reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte 

nurodytiems konkretiems tikslams, iki 

10 proc. šios sumos skiriant 

tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios 

energijos srities projektams; 

b) 7 675 244 000 EUR 2018 m. 

palyginamosiomis kainomis 

(8 650 000 000 EUR dabartinėmis 

kainomis) – šio reglamento 3 straipsnio 2 

dalies b punkte nurodytiems konkretiems 

tikslams, bent 15 proc. šios sumos skiriant 

tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios 

energijos srities projektams; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Pakeitimas 50 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje; 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir priskiriami 

prie to reglamento II priedo 1 dalyje 

nustatytų energetikos infrastruktūros 

kategorijų; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Pakeitimas 51 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) veiksmai, apimantys išimtinį iš 

atsinaujinančių išteklių gaunamo 

vandenilio arba biometano naudojimą, 

kai jie pripažįstami tinkamais pagal 

Europos Komisijos parengtą metodiką. 

Tai turi apimti bent šiuos elementus: 

 i) privalomų techninių pertvarkymų, kurie 

turi būti įgyvendinti, sąrašą; 

 ii) minimalų efektyvumo ir gyvavimo ciklo 

koeficientą, kuris turi būti pasiektas; 

 iii) bendrą tvarumo ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų mažinimo lygį, kuris turi 

būti pasiektas. 

 Komisija pagal 24 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma 

metodika. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Pakeitimas 52 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) veiksmai, susiję su energetikos 

infrastruktūros projektais, kuriais 

prisidedama prie energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, kai šie projektai 

daro įtaką tarpvalstybiniam energijos 

srautui, inter alia, per reguliavimą 

apkrova ir pažangiuosius tinklus. 

 Toliau nurodyti energetikos sektoriaus 

veiksmai laikomi neatitinkančiais 

reikalavimų Sąjungos finansinei pagalbai 

gauti pagal šį reglamentą: 

 i) veiksmai, susiję su iškastinio kuro 

gamyba, perdirbimu, perdavimu, 

paskirstymu, saugojimu ar deginimu; 

 ii) veiksmai, susiję su iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir neišmetant CO2 

pagamintų dujų projektais, kuriuos 

vykdant transportuojami iškastiniai 

ištekliai. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Pakeitimas 53 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Sektorių gairės (TEN gairės) ir 

bendro intereso projektų energetikos 

srityje sąrašai persvarstomi iki naujojo 

išlaidų laikotarpio, siekiant juos suderinti 

su 2030 m. energetikos ir klimato tikslais 

ir ilgalaikiais priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo būdais, ir 

integruoti principą „pirmiausia – 

energijos vartojimo efektyvumas“ į 

investicijų poreikių vertinimą, projektų 

vertinimą ir projektų atrankos procesą.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Pakeitimas 54 

Florent Marcellesi 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Dario Tamburrano 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo I a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ia Skiriamiems ištekliams taikoma 

klimato srities rodiklių stebėjimo ir 

tikrinimo sistema 

 Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti 

šiame reglamente nustatyti klimato 

aspekto integravimo tikslai, Komisija 

patvirtina skiriamiems ištekliams ir 

faktinėms išlaidoms taikomą klimato 

srities rodiklių stebėjimo sistemą, 

grindžiamą Rio rodiklių sistema, kurioje 

rodikliai yra išskaidyti pagal klimato 

kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 

duomenis ir pagal skirtingų sektorių bei 

jų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų (ŠESD) kiekio duomenis. 

 Prisitaikymo prie klimato kaitos srityje 

neapsiribojama dabar taikomais anglies 

dioksido kainodaros ir anglies dioksido 

išmetimo rodiklio nustatymo metodais ir 

naudojami bent šie kriterijai: 

 a) principo „svarbiausia – energijos 

vartojimo efektyvumas“ integravimas; 

 b) ilgalaikis poveikis aplinkai ir 

visuomenei; 

 c) projektų gyvavimo ciklo vertinimas 

siekiant kuo labiau sumažinti žalingą 

poveikį ir kuo labiau padidinti klimato 
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kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 

naudą. Tuo tikslu atliekamas vertinimas, 

grindžiamas gairėmis, kurias parengs 

Komisija, sektorinėse priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo perspektyvose 

taikant klimato šilimo 1,5 laipsniais 

scenarijų. 

Or. en 

 

 


