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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.2.2017 A8-0003/157 

Poprawka  157 

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 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada inwestycyjna wybiera 

przedstawiciela Komisji jako 

przewodniczącego. Rada inwestycyjna 

dąży do podejmowania decyzji w drodze 

konsensusu. Jeśli rada inwestycyjna nie 

jest w stanie zadecydować w drodze 

konsensusu w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego, podejmuje ona 

decyzję zwykłą większością głosów. 

Przewodniczący rady inwestycyjnej 

wybierany jest spośród jej członków w 

oparciu o model rotacyjny z roczną 

kadencją. Rada inwestycyjna dąży do 

podejmowania decyzji w drodze 

konsensusu. Rada konsultacyjna 

przyjmuje opinie zwykłą większością 

głosów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.2.2017 A8-0003/158 

Poprawka  158 

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 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komitet zarządzający składa się z 

przedstawicieli mianowanych przez radę 

inwestycyjną. Decyzje komitetu 

zarządzającego podejmowane są zwykłą 

większością głosów. 

Rada inwestycyjna i rada konsultacyjna 

działają w sposób otwarty i przejrzysty. 

Protokoły posiedzeń obu rad są 

publikowane. Skład rady inwestycyjnej i 

rady konsultacyjnej jest publikowany, a 

życiorysy i oświadczenia majątkowe 

członków są podawane do wiadomości 

publicznej i regularnie aktualizowane. 

Rada inwestycyjna i rada konsultacyjna 

na bieżąco sprawdzają, czy nie dochodzi 

do konfliktu interesów. Dwa razy w roku 

rada konsultacyjna przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji wykaz porad udzielonych w 

odniesieniu do projektów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

9.2.2017 A8-0003/159 

Poprawka  159 

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 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji i przedstawi powody tego 

zalecenia, decyzja może zostać przyjęta 
jedynie większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich członków za jej 

przyjęciem. Państwo członkowskie, w 

którym inwestycja będzie miała miejsce 

oraz EBI nie są uprawnione do głosowania 

w przedmiotowej sprawie. W odniesieniu 

do małych projektów finansowanych z 

pożyczek udzielanych przez krajowe banki 

prorozwojowe lub z dotacji, 

przyczyniających się do realizacji 

krajowego programu służącego 

osiągnięciu określonych celów zgodne z 

założeniami funduszu na rzecz 

modernizacji, pod warunkiem że w 

ramach programu wykorzystuje się nie 

więcej niż 10 % udziału państw 

członkowskich określonego w załączniku 

IIb, dwa poprzednie zdania nie mają 

zastosowania. 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji, i przedstawi uzasadnienie 

zgodnie z polityką inwestycyjną przyjętą 

przez radę inwestycyjną i kryteriami 

wyboru określonymi w ust. 1, to opinię 

pozytywną przyjmuje się jedynie 

większością dwóch trzecich głosów 

wszystkich członków. Państwo 

członkowskie, w którym inwestycja będzie 

miała miejsce oraz EBI nie są uprawnione 

do głosowania w przedmiotowej sprawie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Poprawka  160 

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 5 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie będące 

beneficjentami składają komitetowi 

zarządzającemu coroczne sprawozdania 

dotyczące inwestycji finansowanych przez 

fundusz. Sprawozdanie, podawane do 

wiadomości publicznej, zawiera: 

5. Państwa członkowskie będące 

beneficjentami składają radzie 

inwestycyjnej i radzie konsultacyjnej 
coroczne sprawozdania dotyczące 

inwestycji finansowanych przez fundusz. 

Sprawozdanie, podawane do wiadomości 

publicznej, zawiera: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/161 

Poprawka  161 

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 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Każdego roku komitet zarządzający 

przedstawia Komisji sprawozdanie na 

temat doświadczeń z oceny i wyboru 

inwestycji. Komisja dokonuje przeglądu 

podstawy wyboru projektów do dnia 31 

grudnia 2024 r. oraz, w stosownych 

przypadkach, przedstawia wnioski 

komitetowi zarządzającemu. 

6. Każdego roku rada konsultacyjna 

przedstawia Komisji sprawozdanie na 

temat doświadczeń z oceny i wyboru 

inwestycji. Komisja dokona przeglądu 

podstaw wyboru projektów do dnia 31 

grudnia 2024 r. oraz, w stosownych 

przypadkach, przedstawi wnioski radzie 

konsultacyjnej i radzie inwestycyjnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ponownie wprowadza stanowisko ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/162 

Poprawka  162 

Notis Marias 

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 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 

ust. 1–5, państwa członkowskie, w których 

w 2013 r. PKB na mieszkańca w EUR 

według cen rynkowych wynosił poniżej 

60 % średniej unijnej, mogą przydzielić 

przejściowo bezpłatne uprawnienia 

instalacjom wytwarzającym energię 

elektryczną w celu modernizacji sektora 

energetycznego. 

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 

ust. 1–5 państwa członkowskie, w których 

w 2013 r. lub w 2014 r. - w zależności od 

tego, w którym roku kwota była niższa - 
PKB na mieszkańca w EUR według cen 

rynkowych wynosił poniżej 60 % średniej 

unijnej, mogą przydzielić przejściowo 

bezpłatne uprawnienia instalacjom 

wytwarzającym energię elektryczną w celu 

modernizacji sektora energetycznego. 

Or. en 

 


