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9.2.2017 A8-0003/151 

Predlog spremembe  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Na podlagi 2 % skupnih pravic 

EU ETS bi se moral vzpostaviti sklad za 

modernizacijo, pravice pa bi se morale 

prodati na dražbi v skladu s pravili in 

modalitetami za dražbe prek skupnega 

dražbenega sistema, določenega v Uredbi 

Komisije (EU) št. 1031/2010. Države 

članice, katerih BDP na prebivalca po 

tržnih deviznih tečajih je bil leta 2013 

manjši od 60 % povprečja Unije, bi morale 

biti upravičene do financiranja iz sklada za 

modernizacijo in odstopanja od načela 

prodaje vseh pravic za proizvodnjo 

električne energije na dražbi do leta 2030 z 

uporabo možnosti brezplačne dodelitve, da 

se pregledno spodbujajo produktivne 

naložbe za modernizacijo energetskega 

sektorja in pri tem preprečijo izkrivljanja 

notranjega trga z energijo. Pravila za 

upravljanje sklada za modernizacijo bi 

morala določati usklajen, obsežen in 

pregleden okvir, da se zagotovi 

najučinkovitejše izvajanje, pri čemer bi 

morala upoštevati potrebo po neoviranem 

dostopu vseh udeležencev. Struktura 

upravljanja bi morala delovati v skladu z 

namenom zagotavljanja primerne rabe 

finančnih sredstev. Navedeno strukturo 

upravljanja bi morala sestavljati odbor za 

naložbe in upravni odbor, pri postopku 

odločanja pa bi se moralo ustrezno 

upoštevati strokovno znanje EIB, razen če 

(11) Na podlagi 2 % skupnih pravic EU 

ETS bi se moral vzpostaviti sklad za 

modernizacijo, pravice pa bi se morale 

prodati na dražbi v skladu s pravili in 

modalitetami za dražbe prek skupnega 

dražbenega sistema, določenega v Uredbi 

(EU) št. 1031/2010. Države članice, katerih 

BDP na prebivalca po tržnih deviznih 

tečajih je bil leta 2013 manjši od 60 % 

povprečja Unije, bi morale biti upravičene 

do financiranja iz sklada za modernizacijo 

in odstopanja od načela prodaje vseh 

pravic za proizvodnjo električne energije 

na dražbi do leta 2030 z uporabo možnosti 

brezplačne dodelitve, da se v skladu s 

podnebnimi in energetskimi cilji Unije do 

leta 2030 in do leta 2050 pregledno 

spodbujajo produktivne naložbe za 

modernizacijo energetskega sektorja ter da 

se pri tem preprečijo izkrivljanja 

notranjega trga z energijo. Pravila za 

upravljanje sklada za modernizacijo bi 

morala določati usklajen, obsežen in 

pregleden okvir, da se zagotovi 

najučinkovitejše izvajanje, pri čemer bi 

morala upoštevati potrebo po neoviranem 

dostopu vseh udeležencev. Struktura 

upravljanja bi morala delovati v skladu z 

namenom zagotavljanja primerne rabe 

finančnih sredstev. Strukturo upravljanja 

bi morala sestavljati odbor za naložbe in 

svetovalni odbor. Naložbe, financirane iz 
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se podpora malim projektom zagotovi s 

posojili iz nacionalnih spodbujevalnih 

bank ali nepovratnimi sredstvi prek 

nacionalnega programa, ki ima enake 

cilje kot sklad za modernizacijo. Naložbe, 

financirane iz sklada, bi morale predlagati 

države članice. Za zagotovitev ustrezne 

obravnave potreb po naložbah v državah 

članicah z nižjimi prihodki se bodo pri 

porazdelitvi finančnih sredstev v enaki 

meri upoštevale preverjene emisije in 

merila glede BDP. Finančna pomoč iz 

sklada za modernizacijo se lahko zagotovi 

v različnih oblikah. 

sklada, bi morale predlagati države članice. 

Za zagotovitev ustrezne obravnave potreb 

po naložbah v državah članicah z nižjimi 

prihodki se bodo pri porazdelitvi finančnih 

sredstev v enaki meri upoštevale 

preverjene emisije in merila glede BDP. 

Finančna pomoč iz sklada za 

modernizacijo se lahko zagotovi v različnih 

oblikah. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Predlog spremembe  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 2003/87/EU 

Člen 10c – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) na podlagi analize stroškov in 

koristi zagotavljajo pozitivni neto zaslužek 

v smislu zmanjšanja emisij in dosegajo 

vnaprej določeno znatno raven zmanjšanja 

CO2; 

(i) na podlagi analize stroškov in 

koristi zagotavljajo pozitivni neto zaslužek 

v smislu zmanjšanja emisij in dosegajo 

vnaprej določeno znatno raven zmanjšanja 

CO2; za obstoječo proizvodnjo električne 

energije znaša zmanjšanje emisij najmanj 

20 % v primerjavi z izpusti naprave pred 

posodobitvijo; pri projektih na področju 

nove proizvodnje električne energije se 

zmogljivosti z bolj ogljično intenzivno 

proizvodnjo zamenjajo z zmogljivostmi, ki 

so po zaključku projekta najmanj 20 % 

manj ogljično intenzivne; pri projektih na 

področju proizvodnje toplote mora biti 

zmanjšanje emisij obstoječih naprav ali 

skupnih emisij toplogrednih plinov na 

kilovatno uro proizvedene toplote v novih 

napravah v skladu z mejnimi vrednostmi, 

ki se določijo z izvedbenim aktom, ki ga 

Komisija sprejme v skladu s členom 22a 

za določitev primerljivih mejnih vrednosti 

emisij do 1. januarja 2021; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uspešnost novih ali posodobljenih naprav bi bilo treba opredeliti kot izboljšanje glede količine 

emisij v skladu s predlogom Komisije. 
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9.2.2017 A8-0003/153 

Predlog spremembe  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 2003/87/EU 

Člen 10d – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Podprte naložbe so skladne s cilji te 

direktive in Evropskega sklada za strateške 

naložbe. 

Podprte naložbe so skladne z načeli 

preglednosti, enakega obravnavanja in 

dobrega finančnega poslovodenja in 

zagotavljajo najboljše razmerje med ceno 

in kakovostjo. Skladne so s cilji te 

direktive, dolgoročnimi podnebnimi in 

energetskimi cilji Unije ter Evropskega 

sklada za strateške naložbe in: 

 (i) na podlagi analize stroškov in koristi 

zagotavljajo pozitivni neto zaslužek v 

smislu zmanjšanja emisij in dosegajo 

vnaprej določeno znatno raven 

zmanjšanja CO2; za obstoječo 

proizvodnjo električne energije 

zmanjšanje emisij znaša najmanj 20 % v 

primerjavi z izpusti naprave pred 

posodobitvijo; pri projektih na področju 

nove proizvodnje električne energije se 

proizvodne zmogljivosti, ki so ogljično bolj 

intenzivne, zamenjajo z zmogljivostmi, ki 

so po zaključku projekta najmanj 20 % 

manj ogljično intenzivne; pri projektih na 

področju proizvodnje toplote je 

zmanjšanje emisij obstoječih naprav ali 

skupnih emisij toplogrednih plinov na 

kilovatno uro proizvedene toplote v novih 

napravah v skladu z mejnimi vrednostmi, 

ki se določijo z izvedbenim aktom, ki ga 

Komisija sprejeme v skladu s členom 22a 

za določitev primerljivih mejnih vrednosti 
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emisij do 1. januarja 2021; 

 (ii) se jasno odzivajo na potrebe po 

zamenjavi in modernizaciji; ter 

 (iii) ne prinašajo tržnega povečanja 

povpraševanja po energiji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uspešnost novih ali posodobljenih naprav bi bilo treba opredeliti kot izboljšanje glede količine 

emisij v skladu s predlogom Komisije. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Predlog spremembe  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 2003/87/EU 

Člen 10d – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sklad financira tudi male naložbene 

projekte za modernizacijo energijskih 

sistemov in energetske učinkovitosti. Za ta 

namen odbor za naložbe razvije smernice 

in posebna izbirna merila za naložbe za 

take projekte. 

2. Sklad financira tudi male naložbene 

projekte za modernizacijo energijskih 

sistemov in energetske učinkovitosti. Za ta 

namen odbor za naložbe oblikuje smernice 

za naložbe, na osnovi katerih svetovalni 

odbor v skladu s cilji te direktive in merili 

iz odstavka 1 določi posebna izbirna merila 

za te projekte. Pravila se objavijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Predlog spremembe  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 2003/87/EU 

Člen 10d – odstavek 4 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sklad upravljata odbor za naložbe in 

upravni odbor, ki ga sestavljajo 

predstavniki držav članic upravičenk, 

Komisije, EIB in trije predstavniki, ki jih 

ostale države članice izvolijo za obdobje 

petih let. Odbor za naložbe je odgovoren 

za določanje naložbene politike na ravni 

Unije, ustreznih finančnih instrumentov 

in izbirnih meril za naložbe. Upravni 

odbor je odgovoren za tekoče vodenje 

sklada. 

Države članice upravičenke so odgovorne 

za upravljanje sklada ter skupaj 

ustanovijo odbor za naložbe, ki ga 

sestavljajo po en predstavnik iz vsake 

države članice upravičenke, Komisija in 

trije opazovalci zainteresiranih strani 

(industrijska združenja, sindikati, 

nevladne organizacije). Odbor je 

odgovoren za določanje naložbene politike 

na ravni Unije, ki je v skladu z zahtevami 

iz tega člena in usklajena s politikami 

Unije, in sprejema odločitve o naložbah. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Predlog spremembe  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 2003/87/EU 

Člen 10d – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Svetovalni odbor se ustanovi neodvisno od 

odbora za naložbe, sestavljajo pa ga 

strokovnjaki, ki imajo obsežne in ustrezne 

tržne izkušnje s strukturiranjem in 

financiranjem projektov. Sestavljajo ga 

trije predstavniki iz držav članic 

upravičenk, trije predstavniki iz drugih 

držav članic in strokovnjaki Komisije, 

Evropske investicijske banke (EIB) in 

Evropske banke za obnovo in razvoj 

(EBRD), ki so izbrani za obdobje petih let. 

Svetovalni odbor svetuje v zvezi s 

posebnimi projekti glede združevanja 

javnih in zasebnih finančnih sredstev, 

skladnosti projektov z naložbenimi 

zahtevami in potrebne pomoči pri razvoju 

projektov. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
 


