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9.2.2017 A8-0003/157 

Pakeitimas 157 

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 dalies antra pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Investicijų taryba Komisijos atstovą 

išrenka pirmininku. Investicijų taryba 

stengiasi sprendimus priimti bendru 

sutarimu. Jei per pirmininko nustatytą 

terminą investicijų taryba negali 

sprendimo priimti bendru sutarimu, 

investicijų taryba sprendimą priima 

paprasta dauguma. 

Vienas iš investicijų tarybos narių 

išrenkamas jos pirmininku vienų metų 

kadencijai laikantis rotacijos tvarkos. 

Investicijų taryba stengiasi sprendimus 

priimti bendru sutarimu. Patariamoji 

taryba savo nuomones priima paprasta 

dauguma. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.2.2017 A8-0003/158 

Pakeitimas 158 

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 trečia pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valdymo komitetą sudaro investicijų 

tarybos paskirti atstovai. Valdymo 

komitetas sprendimus priima paprasta 

balsų dauguma. 

Investicijų taryba ir patariamoji taryba 

savo veiklą vykdo atvirai ir skaidriai. 

Abiejų tarybų posėdžių protokolai 

skelbiami viešai. Paskelbiama investicijų 

tarybos ir patariamosios tarybos sudėtis, o 

jų narių gyvenimo aprašymai ir interesų 

deklaracijos skelbiami viešai ir reguliariai 

atnaujinami. Investicijų taryba ir 

patariamoji taryba nuolat tikrina, ar nėra 

interesų konfliktų. Patariamoji taryba du 

kartus per metus Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Komisijai pateikia projektams 

suteiktų konsultacijų sąrašą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.2.2017 A8-0003/159 

Pakeitimas 159 

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 ketvirta pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei EIB rekomenduoja nefinansuoti 

investicijos ir nurodo tokios 

rekomendacijos priežastis, sprendimas 

priimamas tik jei du trečdaliai visų narių 

balsuoja už tokios investicijos 

finansavimą. Tokiu atveju valstybė narė, 

kurioje bus įgyvendinama investicija, ir 

EIB neturi teisės dalyvauti tokiame 

balsavime. Du pirmesni sakiniai 

netaikomi nacionalinio skatinamojo 

finansavimo banko teikiamomis 

paskolomis arba dotacijomis 

finansuojamiems mažiems projektams, 

kurie padeda įgyvendinti nacionalinę 

programą, kuria siekiama konkrečių 

tikslų, atitinkančių Modernizavimo fondo 

tikslus, su sąlyga, kad pagal tą programą 

panaudojama ne daugiau kaip 10 % 

valstybės narės dalies, nustatytos IIb 

priede. 

Jei EIB rekomenduoja nefinansuoti 

investicijos ir nurodo priežastis, kodėl 

tokia rekomendacija atitinka investicijų 

tarybos patvirtintą investicijų politiką ir 

1 dalyje nustatytus atrankos kriterijus, 

teigiama nuomonė gali būti priimama tik 

dviejų trečdalių visų narių balsų 

dauguma. Tokiu atveju valstybė narė, 

kurioje bus įgyvendinama investicija, ir 

EIB neturi teisės dalyvauti tokiame 

balsavime. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Pakeitimas 160 

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 5 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Investicijas gaunančios valstybės 

narės kasmet pateikia ataskaitą valdymo 

komitetui apie investicijas, kurios 

finansuotos iš fondo lėšų. Ataskaita yra 

skelbiama viešai ir joje pateikiama: 

5. Investicijas gaunančios valstybės 

narės kasmet investicijų tarybai ir 

patariamajai tarybai pateikia ataskaitą 
apie investicijas, kurios finansuotos iš 

fondo lėšų. Ataskaita yra skelbiama viešai 

ir joje pateikiama: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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9.2.2017 A8-0003/161 

Pakeitimas 161 

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 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kiekvienais metais valdymo 

komitetas Komisijai pateikia investicijų 

vertinimo ir atrankos patirties ataskaitą. 

Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

peržiūri projektų atrankos pagrindą ir 

prireikus pateikia pasiūlymus valdymo 

komitetui. 

6. Kiekvienais metais patariamoji 

taryba Komisijai pateikia investicijų 

vertinimo ir atrankos patirties ataskaitą. 

Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 

31 d. peržiūri projektų atrankos pagrindą ir 

prireikus pateikia pasiūlymus patariamajai 

tarybai ir investicijų tarybai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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9.2.2017 A8-0003/162 

Pakeitimas 162 

Notis Marias 

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 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 

dalių, valstybės narės, kurių BVP vienam 

gyventojui rinkos kainomis (eurais) 

2013 m. buvo mažesnis kaip 60 % 

Sąjungos vidurkio, gali pereinamuoju 

laikotarpiu nemokamų apyvartinių taršos 

leidimų skirti elektros energijos gamybos 

įrenginiams, kad būtų modernizuojamas 

energetikos sektorius. 

1. Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 

dalių nuostatų, valstybės narės, kurių BVP 

vienam gyventojui (skaičiuojant eurais 

rinkos kainomis) 2013 m. arba 2014 m. 

(pasirenkant mažesnės vertės metus) buvo 

mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, 

gali pereinamuoju laikotarpiu nemokamų 

apyvartinių taršos leidimų skirti elektros 

energijos gamybos įrenginiams, kad būtų 

modernizuojamas energetikos sektorius. 

Or. en 

 


