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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) do 8 650 000 000 EUR na 

špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 

písm. b), z čoho až 10 % na projekty 

cezhraničnej spolupráce v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

b) 7 675 244 000 EUR v stálych 

cenách (8 650 000 000 EUR v bežných 

cenách) na špecifické ciele uvedené 

v článku 3 ods. 2 písm. b), z čoho 

najmenej 15 % na projekty cezhraničnej 

spolupráce v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013; 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, 

ktoré patria do kategórie energetickej 

infraštruktúry uvedenej v prílohe II.1 

uvedeného nariadenia; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) akcie zahŕňajúce výhradné využitie 

vodíka alebo biometánu z obnoviteľných 

zdrojov po tom, ako boli podľa metodiky 

vypracovanej Európskou komisiou 

klasifikované ako oprávnené. To zahŕňa 

minimálne tieto prvky: 

 i) zoznam povinných technických úprav, 

ktoré sa majú implementovať 

 ii) minimálny koeficient efektívnosti a 

životného cyklu, ktorý sa má dosiahnuť 

 iii) celková udržateľnosť a zníženie emisií 

skleníkových plynov, ktoré sa majú 

dosiahnuť. 

 Komisia prijme v súlade s článkom 301a 

delegované akty, v ktorých stanoví 

metodiku. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno b b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) akcie súvisiace s projektmi 

energetickej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu energetickej 

efektívnosti, ak majú tieto projekty vplyv 

na cezhraničný energetický tok, okrem 

iného prostredníctvom reakcie na strane 

spotreby a inteligentných sietí. 

 Na finančnú pomoc Únie podľa tohto 

nariadenia nie sú oprávnené tieto akcie 

v sektore energetiky: 

 i) akcie súvisiace s výrobou, spracovaním, 

prenosom, distribúciou, skladovaním 

alebo spaľovaním fosílneho paliva: 

 ii) akcie súvisiace s projektmi 

obnoviteľných a dekarbonizovaných 

plynov na prepravu fosílnych zdrojov. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Sektorové usmernenia 

(usmernenia TEN), ako aj zoznamy 

projektov spoločného záujmu v oblasti 

energetiky, sa zrevidujú včas pre nové 

výdavkové obdobie s cieľom zosúladiť ich 

s cieľmi v oblasti energetiky a klímy na 

rok 2030 a dlhodobými postupmi 

dekarbonizácie, začleniť zásadu 

prvoradosti energetickej efektívnosti do 

posudzovania investičných potrieb, 

posudzovania projektov a procesu výberu 

projektov.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť I a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ia Monitorovanie klímy a overenie 

pridelených zdrojov 

 Aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov 

týkajúcich sa zohľadňovania 

problematiky zmeny klímy uvedených v 

tomto nariadení, Komisia zavedie systém 

monitorovania pridelených zdrojov a 

skutočných výdavkov na základe systému 

Rio Marker, pričom rozlišuje medzi 

zmierňovaním a prispôsobovaním sa a 

rôznymi odvetviami a ich znižovaním 

emisií skleníkových plynov. 

 Zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy 

presahuje súčasné metodiky stanovovania 

cien uhlíka a uhlíkovej stopy CO2 a 

obsahuje minimálne tieto kritériá: 

 a) integrácia zásady prvoradosti 

energetickej efektívnosti 

 b) dlhodobý vplyv na životné prostredie a 

spoločnosť 

 c) posúdenie životného cyklu projektov s 

cieľom minimalizovať škodlivé vplyvy a 

maximalizovať prínosy zmierňovania 

zmeny klímy a prispôsobenia sa jej. Na 

tento účel sa vykoná posúdenie založené 

na usmerneniach, ktoré vypracuje 

Komisia s použitím klimatického scenára 
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1,5 °C v rámci spôsobov dekarbonizácie 

odvetví. 

Or. en 

 

 


