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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a 

2003/87/EC 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w ust. 1 dodaje się trzy nowe 

akapity: 

a) w ust. 1 dodaje się cztery nowe 

akapity: 

„Począwszy od 2021 r., udział uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, wynosi 57 %. 

„Począwszy od 2021 r., udział uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, wynosi 57 %. 

2 % całkowitej liczby uprawnień w latach 

2021–2030 jest sprzedawane na aukcji w 

celu ustanowienia funduszu na rzecz 

zwiększenia efektywności energetycznej i 

modernizacji systemów energetycznych 

niektórych państw członkowskich, 

określonego w art. 10d niniejszej 

dyrektywy („fundusz na rzecz 

modernizacji”). 

2 % całkowitej liczby uprawnień w latach 

2021–2030 jest sprzedawane na aukcji w 

celu ustanowienia funduszu na rzecz 

zwiększenia efektywności energetycznej i 

modernizacji systemów energetycznych 

niektórych państw członkowskich, 

określonego w art. 10d niniejszej 

dyrektywy („fundusz na rzecz 

modernizacji”). 

Całkowita pozostała ilość uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, jest rozdzielana 

zgodnie z ust. 2.”; 

Całkowita pozostała ilość uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, jest rozdzielana 

zgodnie z ust. 2. 



 

AM\1116997PL.docx  PE598.453v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 W 2021 r. anulowanych zostaje 300 mln 

uprawnień umieszczonych w rezerwie 

stabilności rynkowej.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka potwierdza stanowisko ITRE. 
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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 

2003/87/EC 

Artykuł 10 d – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  4.  

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. 

Powołuje się niezależną od rady 

inwestycyjnej radę konsultacyjną, w skład 

której wchodzą eksperci o wysokim 
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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. 

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. 

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. 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji i przedstawi powody tego 

zalecenia, decyzja może zostać przyjęta 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji, i przedstawi uzasadnienie 

zgodnie z polityką inwestycyjną przyjętą 
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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. 

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 potwierdza stanowisko ITRE. 

 


