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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 4 punkto a papunktis 

2003/87/EB 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 1 dalis papildoma trimis naujomis 

pastraipomis: 

a) 1 dalis papildoma keturiomis 

naujomis pastraipomis: 

„Nuo 2021 m. valstybės narės aukcionuose 

parduoda 57 % apyvartinių taršos leidimų. 

„Nuo 2021 m. valstybės narės aukcionuose 

parduoda 57 % apyvartinių taršos leidimų. 

2021–2030 m. 2 % bendro aukcionuose 

parduodamo apyvartinių taršos leidimų 

kiekio skiriami sukurti fondui, kurio lėšos 

bus naudojamos energijos vartojimo 

efektyvumui didinti ir energetikos 

sistemoms modernizuoti tam tikrose 

valstybėse narėse, kaip išdėstyta šios 

direktyvos 10d straipsnyje (toliau – 

Modernizavimo fondas). 

2021–2030 m. 2 % bendro aukcionuose 

parduodamo apyvartinių taršos leidimų 

kiekio skiriami sukurti fondui, kurio lėšos 

bus naudojamos energijos vartojimo 

efektyvumui didinti ir energetikos 

sistemoms modernizuoti tam tikrose 

valstybėse narėse, kaip išdėstyta šios 

direktyvos 10d straipsnyje (toliau – 

Modernizavimo fondas). 

Bendras likęs apyvartinių taršos leidimų 

kiekis, kurį valstybės narės parduos 

aukcionuose, paskirstomas taip, kaip 

nustatyta 2 dalyje.“; 

Bendras likęs apyvartinių taršos leidimų 

kiekis, kurį valstybės narės parduos 

aukcionuose, paskirstomas taip, kaip 

nustatyta 2 dalyje. 
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 300 mln. leidimų, pateiktų rinkos 

stabilumo rezervui, panaikinami 

2021 m.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis šiuo pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 
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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 

2003/87/EB 

10 d straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4.  4.  

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 atsako valstybės narės 

gavėjos ir jos kartu sukuria investicijų 

tarybą, kurią sudaro po vieną atstovą iš 

kiekvienos valstybės narės gavėjos ir 

Komisijos bei trys suinteresuotųjų šalių 

(pramonės federacijų, profesinių sąjungų, 

NVO) stebėtojai. Investicijų taryba 

atsakinga už Sąjungos lygmens investicijų 

politikos parengimą pagal šiame 

straipsnyje nustatytus reikalavimus ir 

nuosekliai laikantis Sąjungos politikos ir 

priima sprendimus dėl investicijų. 

Įsteigiama nuo investicijų tarybos 

nepriklausoma patariamoji taryba, kurią 

sudaro nepriklausomi ekspertai, turintys 

reikiamos aukšto lygio su rinka susijusios 

patirties projektų rengimo ir projektų 
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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. 

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. 

Investicijų tarybos pirmininkas 

išrenkamas iš tarybos narių, taikant 

rotuojančios vienų metų kadencijos 

modelį. Investicijų taryba stengiasi 

sprendimus priimti bendru sutarimu. 

Patariamoji taryba savo nuomonę priima 

paprasta dauguma. 

Valdymo komitetą sudaro investicijų 

tarybos paskirti atstovai. Valdymo 

komiteto sprendimai priimami paprasta 

balsų dauguma. 

Investicijų taryba ir patariamoji taryba 

savo veiklą vykdo atvirai ir skaidriai. 

Abiejų tarybų posėdžių protokolai 

skelbiami. Paskelbiama investicijų tarybos 

ir patariamosios tarybos sudėtis, o jų 

narių gyvenimo aprašymai ir interesų 

deklaracijos paskelbiami viešai ir 

reguliariai atnaujinami. Investicijų taryba 

ir patariamoji taryba nuolat tikrina, ar 

nekyla interesų konfliktai. Patariamoji 

taryba du kartus per metus pateikia 

konsultacijų, suteiktų vykdant projektus, 

sąrašą Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Komisijai. 

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, 

Jei EIB rekomenduoja nefinansuoti 

investicijos ir nurodo tokios 

rekomendacijos priežastis vadovaudamasis 

investicijų tarybos priimta investicijų 

politika ir 1 dalyje nustatytais atrankos 

kriterijais, teigiama nuomonė priimama 

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. 
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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. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis šiuo pakeitimu vėl įrašoma ITRE komiteto pozicija. 

 

 


