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9.2.2017 A8-0003/151 

Poprawka  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 

modernizacji z 2 % całkowitej liczby 

uprawnień do emisji w ramach systemu EU 

ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 

na aukcji zgodnie z przepisami 

dotyczącymi aukcji prowadzonych na 

wspólnej platformie aukcyjnej 

ustanowionej w rozporządzeniu 

1031/2010. Państwa członkowskie, których 

PKB na mieszkańca w 2013 r. na 

podstawie kursów rynkowych wynosił 

mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 

kwalifikować się do finansowania z 

funduszu na rzecz modernizacji i powinny 

zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 

pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 

do produkcji energii elektrycznej poprzez 

wykorzystanie możliwości przydziału 

bezpłatnych uprawnień w celu 

przejrzystego promowania rzeczywistych 

inwestycji w modernizację sektora 

energetycznego przy unikaniu zakłóceń na 

wewnętrznym rynku energii. Przepisy 

regulujące fundusz na rzecz modernizacji 

powinny stanowić spójne, kompleksowe i 

przejrzyste ramy zapewniające możliwie 

najsprawniejszą realizację, przy 

uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 

dla wszystkich uczestników. Struktura 

zarządzania powinna być współmierna do 

celu polegającego na zapewnieniu 

właściwego wykorzystania środków 

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 

modernizacji z 2 % całkowitej liczby 

uprawnień do emisji w ramach systemu EU 

ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 

na aukcji zgodnie z przepisami 

dotyczącymi aukcji prowadzonych na 

wspólnej platformie aukcyjnej 

ustanowionej w rozporządzeniu (UE) nr 

1031/2010. Państwa członkowskie, których 

PKB na mieszkańca w 2013 r. na 

podstawie kursów rynkowych wynosił 

mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 

kwalifikować się do finansowania z 

funduszu na rzecz modernizacji i powinny 

zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 

pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 

do produkcji energii elektrycznej poprzez 

wykorzystanie możliwości przydziału 

bezpłatnych uprawnień w celu 

przejrzystego promowania rzeczywistych 

inwestycji w modernizację sektora 

energetycznego zgodnie z celami Unii w 

dziedzinie energii i klimatu na lata 2030 i 

2050, przy unikaniu zakłóceń na 

wewnętrznym rynku energii. Przepisy 

regulujące fundusz na rzecz modernizacji 

powinny stanowić spójne, kompleksowe i 

przejrzyste ramy zapewniające możliwie 

najsprawniejszą realizację, przy 

uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 

dla wszystkich uczestników. Struktura 

zarządzania powinna być współmierna do 
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finansowych. Struktura zarządzania 

powinna składać się z rady inwestycyjnej i 

komitetu zarządzającego, należy również 

uwzględnić doświadczenie EBI w procesie 

decyzyjnym, chyba że zapewnia się 

wsparcie dla małych projektów poprzez 

pożyczki udzielane przez krajowe banki 

prorozwojowe lub poprzez dotacje w 

ramach programu krajowego 

podzielającego cele funduszu na rzecz 

modernizacji. Inwestycje finansowane z 

funduszu powinny być proponowane przez 

państwa członkowskie. W celu właściwego 

uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych w 

państwach członkowskich o niskich 

dochodach, podział środków będzie 

uwzględniać w równym stopniu kryteria w 

zakresie zweryfikowanych emisji i PKB. 

Pomoc finansowa funduszu na rzecz 

modernizacji mogłaby przyjąć różne 

formy. 

celu polegającego na zapewnieniu 

właściwego wykorzystania środków 

finansowych. Struktura zarządzania 

powinna składać się z rady inwestycyjnej i 

rady konsultacyjnej. Inwestycje 

finansowane z funduszu powinny być 

proponowane przez państwa członkowskie. 

W celu właściwego uwzględnienia potrzeb 

inwestycyjnych w państwach 

członkowskich o niskich dochodach, 

podział środków będzie uwzględniać w 

równym stopniu kryteria w zakresie 

zweryfikowanych emisji i PKB. Pomoc 

finansowa funduszu na rzecz modernizacji 

mogłaby przyjąć różne formy. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Poprawka  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 c – ustęp 2 – akapit 1 – litera c – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) na podstawie analizy kosztów i 

korzyści, zapewniają wyraźne korzyści 

netto w zakresie redukcji emisji i osiągają 

wcześniej ustalony znaczący poziom 

redukcji emisji CO2; 

(i) na podstawie analizy kosztów i 

korzyści zapewniają wyraźne korzyści 

netto w zakresie redukcji emisji i osiągają 

wcześniej ustalony znaczący poziom 

redukcji emisji CO2; w odniesieniu do 

istniejącego wytwarzania energii 

elektrycznej zmniejszenie emisji wynosi co 

najmniej 20 % w porównaniu z 

wydajnością instalacji przed 

modernizacją; w przypadku projektów 

związanych z nowym wytwarzaniem 

energii elektrycznej moce wytwórcze 

emitujące znaczne ilości CO2 zastępuje się 

mocami wytwórczymi emitującymi co 

najmniej o 20 % mniej CO2 po 

zakończeniu realizacji projektu; w 

przypadku projektów związanych z 

produkcją ciepła zmniejszenie emisji z 

istniejących instalacji lub całkowite 

emisje gazów cieplarnianych w 

przeliczeniu na kilowatogodzinę energii 

cieplnej wytwarzanej w nowych 

instalacjach będą zgodne z limitami 

określonymi w akcie wykonawczym, który 

ma zostać przyjęty przez Komisję zgodnie z 

art. 22a, określającym porównywalne 

limity emisji do dnia 1 stycznia 2021 r.; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

wydajność nowych lub zmodernizowanych instalacji powinna być określona jako poprawa intensywności 

emisji, zgodnie z wnioskiem Komisji. 
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9.2.2017 A8-0003/153 

Poprawka  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 d – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wspierane inwestycje są spójne z celami 

niniejszej dyrektywy i Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych. 

Wspierane inwestycje są zgodne z 

zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, 

równego traktowania, należytego 

zarządzania finansami i oferują najlepszą 

relację jakości do ceny. Są one spójne z 

celami niniejszej dyrektywy, 

długoterminowymi unijnymi celami w 

dziedzinie klimatu i energii i celami 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

 (i) na podstawie analizy kosztów i korzyści 

zapewniają wyraźne korzyści netto w 

zakresie redukcji emisji i osiągają 

wcześniej ustalony znaczący poziom 

redukcji emisji CO2; w odniesieniu do 

istniejącego wytwarzania energii 

elektrycznej zmniejszenie emisji wynosi co 

najmniej 20 % w porównaniu z 

wydajnością instalacji przed 

modernizacją; w przypadku projektów 

związanych z nowym wytwarzaniem 

energii elektrycznej moce wytwórcze 

emitujące znaczne ilości CO2 zastępuje się 

mocami wytwórczymi emitującymi co 

najmniej o 20 % mniej CO2 po 

zakończeniu realizacji projektu; w 

przypadku projektów związanych z 

produkcją ciepła zmniejszenie emisji z 

istniejących instalacji lub całkowite 

emisje gazów cieplarnianych w 
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przeliczeniu na kilowatogodzinę energii 

cieplnej wytwarzanej w nowych 

instalacjach będą zgodne z limitami 

określonymi w akcie wykonawczym, który 

ma zostać przyjęty przez Komisję zgodnie z 

art. 22a, określającym porównywalne 

limity emisji do dnia 1 stycznia 2021 r.; 

 (ii) stanowią wyraźną odpowiedź na 

potrzeby w zakresie wymiany i 

modernizacji; oraz 

 (iii) nie powodują wzrostu 

zapotrzebowania na energię z rynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wydajność nowych lub zmodernizowanych instalacji powinna być określona jako poprawa intensywności 

emisji, zgodnie z wnioskiem Komisji. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Poprawka  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 d – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Fundusz finansuje także projekty 

inwestycyjne na małą skalę służące 

modernizacji systemów energetycznych i 

efektywności energetycznej. W tym celu 

rada inwestycyjna opracowuje wytyczne i 

kryteria wyboru inwestycji dotyczące 

takich projektów. 

2. Fundusz finansuje także projekty 

inwestycyjne na małą skalę służące 

modernizacji systemów energetycznych i 

efektywności energetycznej. W tym celu 

rada inwestycyjna opracowuje wytyczne 

inwestycyjne, a rada konsultacyjna na tej 

podstawie określa kryteria wyboru 

inwestycji dotyczące takich projektów, 

zgodnie z celami niniejszej dyrektywy oraz 

z kryteriami określonymi w ust. 1. Zasady 

te są podawane do wiadomości publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Poprawka  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 d – ustęp 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Funduszem zarządza rada inwestycyjna i 

komitet zarządzający, które składają się z 

przedstawicieli państw członkowskich 

będących beneficjentami, Komisji, EBI i 

trzech przedstawicieli wybieranych przez 

pozostałe państwa członkowskie na okres 

5 lat. Rada inwestycyjna jest 

odpowiedzialna za ustalenie polityki 

inwestycyjnej na szczeblu Unii, 

odpowiednich instrumentów 

finansowania i kryteriów wyboru 

inwestycji. Komitet zarządzający jest 

odpowiedzialny za bieżące zarządzanie 

funduszem. 

Państwa członkowskie będące 

beneficjentami odpowiadają za 

zarządzanie funduszem i wspólnie 

powołują radę inwestycyjną, w skład 

której wchodzi po jednym przedstawicielu 

każdego państwa członkowskiego 

będącego beneficjentem i Komisji oraz 

trzech obserwatorów z ramienia 

zainteresowanych stron (stowarzyszeń 

branżowych, związków zawodowych, 

organizacji pozarządowych). Rada jest 

odpowiedzialna za ustalenie polityki 

inwestycyjnej na szczeblu Unii, zgodnie z 

wymogami określonymi w niniejszym 

artykule i spójnie z polityką Unii, a także 

podejmuje decyzje dotyczące inwestycji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka potwierdza stanowisko ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Poprawka  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 d – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Powołuje się niezależną od rady 

inwestycyjnej radę konsultacyjną, w skład 

której wchodzą eksperci o wysokim 

poziomie odpowiedniego doświadczenia 

rynkowego w dziedzinie konstruowania i 

finansowania projektów. Rada 

konsultacyjna składa się z trzech 

przedstawicieli państw członkowskich 

będących beneficjentami, trzech 

przedstawicieli pozostałych państw 

członkowskich oraz z ekspertów ze strony 

Komisji, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 

wybranych na okres pięciu lat. Rada 

konsultacyjna w odniesieniu do 

konkretnych projektów zapewnia 

doradztwo w kwestii łączenia publicznych 

i prywatnych zasobów finansowych, 

kwalifikowalności projektów na podstawie 

kryteriów inwestycyjnych oraz 

konieczności udzielenia pomocy w 

przygotowywaniu projektów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 

 


