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9.2.2017 A8-0003/151 

Pakeitimas 151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) turėtų būti sukurtas Modernizavimo 

fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS 

apyvartinių taršos leidimų, parduotų 

bendroje aukciono platformoje 

rengiamuose aukcionuose pagal 

aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, 

kaip nustatyta Reglamente (ES) 

Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 

2013 m. BVP vienam gyventojui pagal 

rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 

60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti 

paramą iš Modernizavimo fondo ir iki 

2030 m. elektros energijos gamybos srityje 

nukrypti nuo taisyklės, kad visi 

apyvartiniai taršos leidimai turi būti 

parduodami aukcione, pasinaudodamos 

galimybe skirti nemokamų ATL, kad būtų 

skaidriai paskatintos faktinės investicijos į 

energetikos sektoriaus modernizavimą ir 

kartu išvengta vidaus energijos rinkos 

iškraipymų. Modernizavimo fondo 

valdymo taisyklėmis turėtų būti sukurta 

nuosekli, išsami ir skaidri sistema, siekiant 

užtikrinti kuo efektyvesnį įgyvendinimą, 

atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą 

prieigą visiems dalyviams. Valdymo 

struktūra turėtų atitikti tinkamo lėšų 

naudojimo užtikrinimo poreikį. Tokią 

valdymo struktūrą turėtų sudaryti 

investicijų taryba ir valdymo komitetas, 

priimant sprendimus turėtų būti tinkamai 

(11) turėtų būti sukurtas Modernizavimo 

fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS 

apyvartinių taršos leidimų, parduotų 

bendroje aukciono platformoje 

rengiamuose aukcionuose pagal 

aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, 

kaip nustatyta Reglamente (ES) 

Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 

2013 m. BVP vienam gyventojui pagal 

rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 

60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti 

paramą iš Modernizavimo fondo ir iki 

2030 m. elektros energijos gamybos srityje 

nukrypti nuo taisyklės, kad visi 

apyvartiniai taršos leidimai turi būti 

parduodami aukcione, pasinaudodamos 

galimybe skirti nemokamų apyvartinių 

taršos leidimų, kad būtų skaidriai 

paskatintos realios investicijos į 

energetikos sektoriaus modernizavimą 

pagal 2030 ir 2050 m. Sąjungos klimato ir 

energetikos tikslus ir kartu būtų išvengta 

energijos vidaus rinkos iškraipymų. 

Modernizavimo fondo valdymo 

taisyklėmis turėtų būti sukurta nuosekli, 

išsami ir skaidri sistema, siekiant užtikrinti 

kuo efektyvesnį įgyvendinimą, 

atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą 

prieigą visiems dalyviams. Valdymo 

struktūra turėtų atitikti tinkamo lėšų 

naudojimo užtikrinimo poreikį. Valdymo 
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pasitelkiama EIB kompetencija, nebent 

parama būtų teikiama mažiems 

projektams kaip nacionalinio skatinamojo 

finansavimo banko paskola arba kaip 

dotacija pagal nacionalinę programą, 

kurios tikslai atitinka Modernizavimo 

fondo tikslus. Fondo finansuojamas 

investicijas turėtų siūlyti valstybės narės. 

Siekiant tinkamai tenkinti investavimo 

poreikius mažiau pajamų gaunančiose 

valstybėse narėse, skirstant lėšas bus 

vienodai atsižvelgiama į patikrintą išmestų 

teršalų kiekį ir BVP kriterijus. Finansinė 

Modernizavimo fondo pagalba galėtų būti 

teikiama įvairiomis formomis; 

struktūrą turėtų sudaryti investicijų taryba 

ir patariamoji taryba. Fondo 

finansuojamas investicijas turėtų siūlyti 

valstybės narės. Siekiant tinkamai tenkinti 

investavimo poreikius mažiau pajamų 

gaunančiose valstybėse narėse, skirstant 

lėšas bus vienodai atsižvelgiama į 

patikrintą išmestų teršalų kiekį ir BVP 

kriterijus. Finansinė Modernizavimo fondo 

pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis 

formomis; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Pakeitimas 152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

10c straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punkto i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) remiantis sąnaudų ir naudos 

analize, duoda grynosios teigiamos naudos 

išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu ir 

juos įgyvendinus bus dideliu iš anksto 

nustatytu mastu sumažintas CO2 kiekis; 

i) remiantis sąnaudų ir naudos 

analize, duoti grynosios teigiamos naudos 

išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu ir 

dideliu iš anksto nustatytu mastu sumažinti 

anglies dioksido kiekį; esamuose elektros 

energijos gamybos įrenginiams išmetamų 

teršalų kiekis turi būti sumažintas bent 

20 %, palyginti su įrenginio veikimu iki 

modernizavimo; tais atvejais, kai projektai 

yra susiję su naujais elektros energijos 

gamybos įrenginiais, intensyviau anglies 

dioksidą išmetantys įrenginiai turi būti 

pakeisti projektui pasibaigus bent 20 % 

mažiau išmetančiais; tais atvejais, kai 

projektai yra susiję su šilumos gamyba, 

esamų įrenginių išmetamų teršalų kiekio 

arba bendro išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio vienai 

kilovatvalandei naujuose įrenginiuose 

pagamintos šilumos sumažėjimas turi 

atitikti ribas, nustatytas įgyvendinimo 

akte, kurį Komisija ne vėliau kaip 2021 m. 

sausio 1 d. turi priimti pagal 22a straipsnį 

nustatydamas palyginamas išmetamųjų 

teršalų kiekio ribines vertes; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Naujų arba modernizuotų įrenginių eksploatavimo charakteristikos turėtų būti aprašytos kaip jų teršalų 

išmetimo intensyvumo sumažėjimas pagal Komisijos pasiūlymą. 
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9.2.2017 A8-0003/153 

Pakeitimas 153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

10d straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Remiamos investicijos turi atitikti šios 

direktyvos ir Europos strateginių 

investicijų fondo tikslus. 

Remiamos investicijos turi atitikti 

skaidrumo, nediskriminavimo, vienodo 

požiūrio, patikimo finansų valdymo ir 

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

principus. Jos turi atitikti šios direktyvos 

tikslus, ilgalaikius Sąjungos klimato ir 

energetikos tikslus bei Europos strateginių 

investicijų fondo tikslus, be to: 

 i) remiantis sąnaudų ir naudos analize, 

duoti grynosios teigiamos naudos 

išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu 

ir dideliu iš anksto nustatytu mastu 

sumažinti anglies dioksido kiekį; 

esamuose elektros energijos gamybos 

įrenginiams išmetamų teršalų kiekis turi 

būti sumažintas bent 20 %, palyginti su 

įrenginio veikimu iki modernizavimo; tais 

atvejais, kai projektai yra susiję su naujais 

elektros energijos gamybos įrenginiais, 

intensyviau anglies dioksidą išmetantys 

įrenginiai turi būti pakeisti projektui 

pasibaigus bent 20 % mažiau 

išmetančiais; tais atvejais, kai projektai 

yra susiję su šilumos gamyba, esamų 

įrenginių išmetamų teršalų kiekio arba 

bendro išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio vienai 

kilovatvalandei naujuose įrenginiuose 

pagamintos šilumos sumažėjimas turi 
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atitikti ribas, nustatytas įgyvendinimo 

akte, kurį Komisija ne vėliau kaip 2021 m. 

sausio 1 d. turi priimti pagal 22a straipsnį 

nustatydamas palyginamas išmetamųjų 

teršalų kiekio ribines vertes; 

 ii) aiškiai atitikti keitimo ir 

modernizavimo poreikius; ir 

 iii) neskatinti energijos paklausos rinkoje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Naujų arba modernizuotų įrenginių eksploatavimo charakteristikos turėtų būti aprašytos kaip jų teršalų 

išmetimo intensyvumo sumažėjimas pagal Komisijos pasiūlymą. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Pakeitimas 154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

10d straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iš fondo lėšų taip pat finansuojami 

smulkaus masto investiciniai energetikos 

sistemų modernizavimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo projektai. 

Tuo tikslu investicijų taryba parengia su 

tokiais projektais susijusias gaires ir 

investicijų atrankos kriterijus. 

2. Iš fondo lėšų taip pat finansuojami 

smulkaus masto investiciniai energetikos 

sistemų modernizavimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo projektai. 

Tuo tikslu investicijų taryba parengia 

investicijų gaires, kuriomis remdamasi 

patariamoji taryba pagal šios direktyvos 

tikslus ir 1 dalyje išdėstytus kriterijus 

nustato tokiems projektams skirtus 
atrankos kriterijus. Šios taisyklės 

skelbiamos viešai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis šiuo pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Pakeitimas 155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

10d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Fondui vadovauja investicijų taryba ir 

valdymo komitetas, kuriuos sudaro 

valstybių narių gavėjų, Komisijos, EIB 

atstovai ir trys atstovai, kuriuos 5 metų 

kadencijai išrenka kitos valstybės narės. 

Investicijų taryba yra atsakinga už 

Sąjungos lygmens investicijų politikos, 

tinkamų finansinių priemonių ir 

investicijų atrankos kriterijų nustatymą. 

Valdymo komitetas atsakingas už kasdienį 

fondo valdymą. 

Už fondo valdymą atsakingos valstybės 

narės gavėjos. Jos drauge įsteigia 

investicijų tarybą, kurią sudaro po vieną 

atstovą iš kiekvienos valstybės narės 

gavėjos bei Komisijos, taip pat trys 

suinteresuotųjų subjektų (pramonės 

federacijų, profesinių sąjungų, 

nevyriausybinių organizacijų) stebėtojai. 

Taryba yra atsakinga už Sąjungos lygmens 

investicijų politikos, atitinkančios šiame 

straipsnyje nustatytus reikalavimus ir 

derančios su Sąjungos politika, nustatymą 

ir priima sprendimus dėl investicijų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis šiuo pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Pakeitimas 156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

10d straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Įsteigiama nuo investicijų tarybos 

nepriklausoma patariamoji taryba, kurią 

sudaro nepriklausomi ekspertai, turintys 

reikiamos su rinka susijusios aukšto lygio 

patirties projektų rengimo ir projektų 

finansavimo srityje. Patariamąją tarybą 

sudaro trys valstybių narių gavėjų 

atstovai, trys kitų valstybių narių atstovai 

ir ekspertai iš Komisijos, Europos 

investicijų banko (EIB) ir Europos 

rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB), 

atrinkti 5 metų laikotarpiui. Patariamoji 

taryba konsultuoja konkrečių projektų 

klausimais, susijusiais su viešųjų ir 

privačių finansinių išteklių telkimu, 

projektų tinkamumu atsižvelgiant į 

investicijų reikalavimus ir projektų 

vystymo pagalbos poreikiais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis šiuo pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 

 

 


