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Pozměňovací návrh 1095
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

vypouští se

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a
b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby při plánování 
nových zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
byly prováděny studie technické 
a ekonomické proveditelnosti, aby

Or. de

Odůvodnění

Členské státy, zejména obce, potřebují vyšší flexibilitu. Automatické mechanismy, které 
navrhuje Komise, jsou vzdáleny realitě, jaká panuje v daných místech. Musí být dodržována 
zásada subsidiarity. Komise ve svém posouzení dopadu dostatečně neprokázala, že její 
centralistický přístup vede v reálném světě k „lepším“ výsledkům.
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Pozměňovací návrh 1097
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby při plánování 
nových zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
byly vypracovány studie proveditelnosti 
z hlediska technického a ekonomického, 
pokud jde o zavádění elektrárny, která by 
byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky.

Or. en

Odůvodnění

Budování nové kogenerační kapacity by mělo být vždy založeno na kalkulaci investic 
z hospodářského a technického hlediska. Např. musí existovat dostatečně velká poptávka po 
teple.

Pozměňovací návrh 1098
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby tam, kde je to 
proveditelné z hlediska technice, 
sociálního, hospodářského 
a ekonomického, byla nová zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW vybavena zařízením 
umožňujícím rekuperaci odpadního tepla 
pomocí vysoce účinné kogenerační 
jednotky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy mohou zajistit v závislosti na 
posouzení ekonomických nebo 
klimatických podmínek a podmínek 
územního plánování s ohledem na 
náklady a výnosy, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. en

Pozměňovací návrh 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí aby v podporovaných 
oblastech s potenciálem pro 
kombinovanou výrobu tepla, jak je 
uvedeno v článku 2, veškerá nová zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW:

Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby tam, kde je to 
proveditelné z hlediska technického, 
ekonomického a obchodního, veškerá 
nová zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby, je-li to možné 
z hlediska technického, ekonomického 
a obchodního, veškerá nová spalovací 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby, je-li to vhodné 
a nákladově přínosné, veškerá nová 
spalovací zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1104
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy mohou zajistit, aby veškerá 
nová zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, 
s výjimkou jaderných zařízení, je-li 
zaručena stabilita sítě:

Or. ro

Odůvodnění

Nepřesný překlad do rumunštiny, nutná revize.

Pozměňovací návrh 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby při plánování 
veškerých nových zařízení pro výrobu 
elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW:

Or. fi

Pozměňovací návrh 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby investoři 
plánující nová zařízení pro výrobu 
elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW posuzovali, zda

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zaměřit se na všechny investory a stanovit požadavek, aby posuzovali nákladovou 
efektivitu případných zařízení a lokalit, a neurčovat, jaké technické řešení budou muset 
všichni zvolit.

Pozměňovací návrh 1107
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby, je-li to vhodné 
a nákladově přínosné, veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny, která 
používají fosilní paliva jako základní 
palivovou surovinu o celkovém tepelném 
příkonu nad 50 MW:

Or. en

Odůvodnění

Týká se zařízení s tepelným příkonem nad 50 MW v souladu s ustanoveními směrnice 
2008/1/ES (příloha 1).

Pozměňovací návrh 1108
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy po provedení analýzy 
přínosů a nákladů zajistí, aby nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1109
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí aby v podporovaných 
oblastech s potenciálem pro 
kombinovanou výrobu tepla, jak je 
uvedeno v článku 2, veškerá nová zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW:

Or. en

Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative,
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1110
Daniel Caspary
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby investoři, kteří 
plánují výstavbu nových zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW posuzovali, zda

Or. de

Pozměňovací návrh 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém
tepelném příkonu nad 20 MW, vyjma 
jaderných zařízení:

Or. en

Odůvodnění

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

Pozměňovací návrh 1112
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW, vyjma 
jaderných zařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby investoři, kteří 
plánují nová zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
ověřili, zda-li tato zařízení plní podmínky, 
aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byly vypracovány studie proveditelnosti 
zaměřené na to, do jaké míry je z hlediska 
technického a ekonomického možné 
zužitkovat odpadní teplo. Je-li zajištěna 
spotřeba místního odpadního tepla a je-li 
možné toho dosáhnout hospodárně, je 
zařízení vybaveno zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky.
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Or. en

Odůvodnění

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed. According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for new houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run. The Commission’s proposal, in 
case of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities).In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Pozměňovací návrh 1118
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby
tepla, a

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 1119
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a

a) měla instalovánu vysoce účinnou 
kogenerační jednotku, je-li to vhodné 
z hlediska technického a ekonomického; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1120
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) je z technického a hospodářského 
hlediska smysluplné, aby byla tato 
zařízení vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

Or. de

Pozměňovací návrh 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) měla nainstalované zařízení umožňující
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky, je-li to 
proveditelné z technického 
a ekonomického hlediska a

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zaměřit se na všechny investory a stanovit požadavek, aby posuzovali nákladovou 
efektivitu případných zařízení a lokalit, a neurčovat, jaké technické řešení budou muset 
všichni zvolit.

Pozměňovací návrh 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla

Or. es

Pozměňovací návrh 1123
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci výrazné většiny odpadního tepla 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 1124
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla pokud možno zřízena elektrárna 
vybavená zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

Or. de

Pozměňovací návrh 1125
Ioan Enciu



PE475.982v01-00 16/94 AM\883844CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky, pokud je to 
z hospodářského hlediska proveditelné a

Or. ro

Pozměňovací návrh 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky nebo

Or. pl

Pozměňovací návrh 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) byla provedena analýza nákladové 
efektivity a technické proveditelnosti 
jejich výstavby;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1128
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1129
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1130
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Pravidlo, že tepelné elektrárny s výkonem nad 20 MW budou moci stát pouze v blízkosti míst 
spotřeby tepla, je třeba odmítnout, neboť je v rozporu se zásadou, že průmyslové oblasti by 
měly být pokud možno odděleny od obytných a smíšených oblastí. Proti umístění v blízkosti 
míst spotřeby tepla hovoří i nutnost zajistit imisní ochranu a bezpečnost daných zařízení.

Pozměňovací návrh 1131
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1133
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby
tepla.

b) jsou vybavena zařízením umožňujícím 
částečnou rekuperaci odpadního tepla 
pomocí vysoce účinné kogenerační 
jednotky za účelem dodávek tepla pro 
průmyslové procesy, výrobní prostory, 
domácnosti nebo jiná místa spotřeby tepla.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 1134
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby
tepla.

b) byla v rámci schvalování plánování 
zohledněna možnost umístit taková 
zařízení v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využíváno místy spotřeby tepla, a aby 
tyto lokality byly, ve vhodných případech, 
upřednostňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

b) byla umístěna do zvolené lokality 
vhodné z hlediska technického
a obchodního, kde může být odpadní teplo 



PE475.982v01-00 20/94 AM\883844CS.doc

CS

využíváno místy spotřeby tepla.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zaměřit se na všechny investory a stanovit požadavek, aby posuzovali nákladovou 
efektivitu případných zařízení a lokalit, a neurčovat, jaké technické řešení budou muset 
všichni zvolit.

Pozměňovací návrh 1136
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

b) pokud je to z ekonomického hlediska 
proveditelné, byla umístěna v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využíváno místy 
spotřeby tepla.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1137
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby
tepla.

b) bylo posouzeno, zda lze nalézt lokalitu,
kde může být odpadní teplo využíváno 
místy spotřeby tepla

Or. de

Pozměňovací návrh 1138
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

b) byla umístěna do zvolené lokality 
vhodné z hlediska technického 
a obchodního, kde může být odpadní teplo 
využíváno místy spotřeby tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby
tepla.

b) je z technického a hospodářského 
hlediska smysluplné umístit tato zařízení
v lokalitě, kde může být odpadní teplo
využíváno místy spotřeby tepla.

Or. de

Pozměňovací návrh 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

b) byla umístěna vždy, když je to možné,
v lokalitě, kde může být odpadní teplo 
využíváno místy spotřeby tepla.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1141
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) za předpokladu, že analýza nákladů 
a přínosů ukáže, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení po celou dobu životnosti zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního
pododstavce, přijmou členské státy 
kritéria pro vydání povolení podle článku 
7 směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, 
aby umístění nových zařízení bralo 
v úvahu dostupnost odpovídajícího 
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny v souladu 
s přílohou VIII.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy 
kritéria pro vydání povolení podle článku 
7 směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, 
aby umístění nových zařízení bralo 
v úvahu dostupnost odpovídajícího 
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny v souladu 
s přílohou VIII.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pozměňovací návrhy předchozích pododstavců, není tento pododstavec již 
nezbytný.

Pozměňovací návrh 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Provozovatelé sami 
provedou technickou a ekonomickou 
analýzu uvedenou v prvních dvou 
pododstavcích, při níž vycházejí 
z minimálních požadavků Společenství 
stanovených na základě konzultací se 
všemi zúčastněnými stranami.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zaměřit se na všechny investory a stanovit požadavek, aby posuzovali nákladovou 
efektivitu případných zařízení a lokalit, a neurčovat, jaké technické řešení budou muset 
všichni zvolit. Měl by být odstraněn odkaz na přílohu VIII, která je příliš preskriptivní.
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Pozměňovací návrh 1145
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES.

Or. de

Odůvodnění

Přístup, který zvolila Komise, obsahuje příliš mnoho automatických mechanismů a poskytuje 
jen malou flexibilitu. Vzhledem k velice rozdílným podmínkám v EU je to však právě 
flexibilita, co naléhavě potřebujeme, a to už proto, abychom dodrželi zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1147
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
plány vytápění a chlazení zajišťují, aby 
orgány poskytovaly dostatečnou podporu 
postupnému rozvoji infrastruktury 
umožňující přiměřené využívání těchto 
zařízení.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.
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Or. de

Odůvodnění

Upřesnění

Pozměňovací návrh 1149
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
provozovatelé nových zařízení pro výrobu 
elektřiny o celkovém tepelném příkonu 
nad 20 MW, kromě dalších kritérií, 
zohlednili při rozhodování o umístění 
zařízení pro výrobu tepla také dostupnost 
odpovídajícího tepelného zatížení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
v souladu s přílohou VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s hodnocením 
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a elektřiny v souladu s přílohou VIII. a strategiemi uvedenými v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího dodatečného 
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, které není 
doposud zahrnuto do tepla pocházejícího 
z vysoce účinné kogenerační jednotky 
v souladu s hodnocením a uvedeným 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího dodatečného 
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, které není 
doposud zahrnuto do tepla pocházejícího 
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z vysoce účinné kogenerační jednotky 
v souladu s hodnocením a uvedeným 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího dodatečného 
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, které není 
doposud zahrnuto do tepla pocházejícího 
z vysoce účinné kogenerační jednotky 
v souladu s přílohou VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, které není doposud zahrnuto 
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do tepla pocházejícího z vysoce účinné 
kogenerační jednotky v souladu 
s přílohou VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, přičemž se zohlední pokyny 
stanovené v příloze VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení prvního a druhého 
pododstavce se nepoužijí na spalovací 
zařízení, která mají být provozována méně 
než 1500 hodin v roce měřeno pětiletým 
průměrem.

Or. de
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Odůvodnění

Další rozvoj obnovitelných zdrojů energie bude možný pouze tehdy, budou-li k dispozici 
dostatečné rezervní kapacity. Budování těchto kapacit, které by byly vhodné k pokrytí 
odběrových špiček, by nemělo být komplikováno nadměrnou byrokracií.

Pozměňovací návrh 1157
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;
b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo
c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Díky změně tohoto článku odpadne důvod pro existenci výjimek.

Pozměňovací návrh 1158
Gunnar Hökmark
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;
b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo
c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

Členské státy mohou do svých kritérií pro 
vydání povolení nebo odpovídajících 
kritérií pro udělení povolení začlenit 
podmínky pro vyjmutí jednotlivých 
zařízení z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1160
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

Členské státy mohou do svých kritérií pro 
vydání povolení nebo odpovídajících 
kritérií pro udělení povolení začlenit 
podmínky pro vyjmutí jednotlivých 
zařízení z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en

Pozměňovací návrh 1161
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

4. Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en

Pozměňovací návrh 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že by mělo být povinností členských států stanovit 
společné podmínky pro vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla, nejsou -li splněny 
podmínky v písmenech a, b a c tohoto odstavce. Mělo by se zajistit, aby projekty, které nejsou 
spolehlivé z hlediska technického nebo nejsou ekonomicky přínosné, by se neměly realizovat.

Pozměňovací návrh 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1164
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Díky změně tohoto článku odpadne důvod pro existenci výjimek.

Pozměňovací návrh 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

a) analýza nákladů a přínosů provedená 
u jednotlivých zařízení ukáže, že náklady 
včetně investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1166
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

a) analýza nákladů a přínosů provedená 
u jednotlivých zařízení ukáže, že náklady 
včetně investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

a) požadavek není technicky proveditelný 
z důvodu např. nedostupnosti tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1169
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Díky změně tohoto článku odpadne důvod pro existenci výjimek.

Pozměňovací návrh 1170
Evžen Tošenovský



PE475.982v01-00 36/94 AM\883844CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo

b) zařízení je umístěno v blízkosti 
geologického úložiště povoleného podle 
směrnice 2009/31/ES; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo

b) požadavek uvedený v písm. b) prvního 
pododstavce související s umístěním 
zařízení nemůže být splněn vzhledem 
k potřebě umístit zařízení do blízkosti 
geologického úložiště povoleného podle 
směrnice 2009/31/ES; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1172
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 

netýká se českého znění



AM\883844CS.doc 37/94 PE475.982v01-00

CS

nebo

Or. ro

Odůvodnění

Jazyková chyba v rumunském znění – netýká se českého znění

Pozměňovací návrh 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1174
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Díky změně tohoto článku odpadne důvod pro existenci výjimek.

Pozměňovací návrh 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

c) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 1176
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

c) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady převyšují přínosy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů, která 
zohledňuje veškeré vnější náklady 
a přínosy, ukáže, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují přínosy 
ve srovnání s náklady na poskytování 
stejného množství elektřiny a tepla pomocí 
oddělené výroby elektřiny a odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny mají zajistit, aby plánovaná metodika analýzy nákladů a přínosů měla 
široký záběr (včetně zejména vnějších nákladů) a aby se objasnily navrhované alternativy 
tepla pocházejícího z vysoce účinné kogenerační jednotky a dálkového vytápění a chlazení.

Pozměňovací návrh 1179
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů, která 
zohlední veškeré externí náklady 
a přínosy, ukáže, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují přínosy 
ve srovnání s náklady na poskytování 
stejného množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení.

Or. de

Odůvodnění

Tím by mělo být zajištěno, aby metodika analýzy přínosů a nákladů spočívala na širším 
základu, který zahrne i národohospodářské náklady a přínosy ve srovnání s alternativními 
způsoby výroby elektřiny, tepla a chladu.

Pozměňovací návrh 1180
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
projekt není nákladově efektivní při 
zohlednění nákladů po celou dobu 
životnosti včetně investic do infrastruktury 
na poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1181
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení. Tato analýza nákladů a přínosů 
by měla být stanovena členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zařízení bude pravděpodobně fungovat 
jako náhradní jednotka pro výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1183
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uplatňování kombinované výroby 
tepla a elektřiny nemá pozitivní sociálně-
ekonomický dopad;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1184
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1187
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Díky změně tohoto článku odpadne důvod pro existenci výjimek. Zvolený přístup výrazně 
snižuje administrativní náklady a zajišťuje soulad návrhu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 1190
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může do šesti 
měsíců od data uvědomění podat návrhy 
na jejich změnu, které členské státy musí 
zohlednit.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1 ledna 2016. Komise může navrhnout 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí uplatňuje, dokud 
Komise upravené podmínky neschválí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1192
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi. Komise 
může tyto podmínky zamítnout nebo 
navrhnout jejich změnu do šesti měsíců od 
data uvědomení. V takových případech 
členský stát podmínky pro vyjmutí 
neuplatní, dokud Komise výslovně
nepřijme znovu předložené nebo upravené 
podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Trhy a technologie se neustále dále vyvíjejí. Proto je při udílení výjimek třeba zaručit vyšší 
flexibilitu.

Pozměňovací návrh 1193
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení.V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2015. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Pro směrnici, kterou všechny státy EU provádějí nejdříve v roce 2013, je 1. leden 2014 příliš 
krátkou lhůtou. Stejné datum – 1. ledna 2014 – je mimoto termín, kdy Komise musí poskytnout 
vzory pro členské státy podle čl. 19 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může navrhnout 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1195
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1198
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 

vypouští se
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pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Podle odstavce 1a (nový) by měly členské státy určovat nejlepší způsob stanovení kritérií pro 
udělování povolení a měly by zohlednit faktory umístění.

Pozměňovací návrh 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení členských států týkající se
územního plánování měst a obcí brala 
v úvahu efektivní výrobu, distribuci 
a využití energie.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1200
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí zohledňovala účinnost při 
výrobě, distribuci a spotřebě energie.
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podle odstavce 1.

Or. de

Odůvodnění

Změna vede ke zvýšení flexibility, což umožňuje zohlednit všechny možnosti zvyšování 
energetické účinnosti, resp. snižování spotřeby.

Pozměňovací návrh 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s vnitrostátními plány 
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s plány podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s vnitrostátními plány
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a zohledňovala vnitrostátní analýzy
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1203
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s vnitrostátními plány 
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s vnitrostátními plány 
vytápění a chlazení podle odstavce 1, jsou-
li k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy ve svých právních 
předpisech v oblasti plánování a výstavby 
přijmou přiměřená opatření k tomu, aby 
byl plně využit potenciál efektivního 
dálkového vytápění a chlazení 
a kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a bylo využito 
i součinností se směrnicemi 2010/31/EU 
a 2009/28/EU.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří vztah mezi provedením této směrnice a provedením směrnic 
o celkové energetické náročnosti budov a o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Cílem je maximálně využít potenciál energetické účinnosti v Evropě.
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Pozměňovací návrh 1205
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby při každé 
rozsáhlé rekonstrukci stávajícího zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW 
nebo při aktualizaci jeho povolení 
v souladu s článkem 21 směrnice 
2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační 
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

vypouští se

Vybavení zařízení na výrobu elektřiny 
lapačem uhlíku nebo skladovacími 
zařízeními pro účely těchto ustanovení 
není považováno za rekonstrukci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES byly 
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v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

vypracovány studie o technické 
a hospodářské proveditelnosti rozšíření
zařízení o technologie k rekuperaci 
a využívání odpadního tepla 
prostřednictvím kombinované výroby 
elektřiny a tepla s vysokou účinností.

Or. de

Odůvodnění

Na liberalizovaném energetickém trhu musí být zajištěna flexibilita.

Pozměňovací návrh 1207
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES byly 
vypracovány studie proveditelnosti 
z hlediska technického a ekonomického, 
pokud jde o zavádění elektrárny, která by 
byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky.

Or. en

Odůvodnění

Rekonstrukce stávajících tepelných rekuperačních jednotek musí vycházet z výpočtů investic 
z hlediska hospodářského a technického. Např. musí existovat dostatečná poptávka po teple.
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Pozměňovací návrh 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES musela 
být v novém nebo aktualizovaném povolení 
či licenci na základě analýzy nákladové 
efektivity a analýzy využití zařízení 
zvážena proveditelnost transformace, aby 
bylo možné zařízení provozovat jako 
zařízení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny s vysokou účinností.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1209
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 

Členské státy zajistí, aby v podporovaných 
oblastech s potenciálem pro 
kombinovanou výrobu tepla, jak je 
uvedeno v článku 2, při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES byla
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
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kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

licenci stanovena jako preferenční 
podmínka technická a ekonomická 
proveditelnost provedení výpočtů, které 
umožní jeho provozování jako vysoce 
účinného kogenerační zařízení, pod 
podmínkou, že toto zařízení je umístěno 
v lokalitě, kde existuje odpovídající 
a dlouhodobá poptávka po teple..

Or. en

Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 

Členské státy zajistí, aby v podporovaných 
oblastech s potenciálem pro 
kombinovanou výrobu tepla, jak je 
uvedeno v článku 2, při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES byla
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanovena jako preferenční 
podmínka technická a ekonomická 
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může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

proveditelnost provedení výpočtů, které 
umožní jeho provozování jako vysoce 
účinného kogenerační zařízení, pod 
podmínkou, že toto zařízení je umístěno
v lokalitě, kde existuje odpovídající 
a dlouhodobá poptávka po teple..

Or. en

Pozměňovací návrh 1211
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby v podporovaných 
oblastech s potenciálem pro 
kombinovanou výrobu tepla, jak je 
uvedeno v článku 2, při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES byla
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanovena jako preferenční 
podmínka technická a ekonomická 
proveditelnost provedení výpočtů, které 
umožní jeho provozování jako vysoce 
účinného kogenerační zařízení, pod 
podmínkou, že toto zařízení je umístěno 
v lokalitě, kde může být odpadní teplo 
využito místem odběru tepla v souladu 
s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1212
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW, vyjma 
jaderné elektrárny, nebo při aktualizaci 
jeho povolení v souladu s článkem 21 
směrnice 2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní
teplo využito dalším místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII, a že 
analýza přínosů a nákladů ukazuje přínos 
po dobu životnosti zařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pokud lze prokázat nákladovou účinnost 
a pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1215
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 

Členské státy mohou zajistit v závislosti na 
posouzení ekonomických nebo 
klimatických podmínek a podmínek 
územního plánování z hlediska nákladů 
a výnosů,, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
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jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 
přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako priorita provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo ekonomicky smysluplným způsobem 
využito místem odběru tepla v souladu 
s bodem 1 přílohy VIII.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW, vyjma 
jaderných elektráren, nebo při aktualizaci 
jeho povolení v souladu s článkem 21 
směrnice 2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Odůvodnění

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

Pozměňovací návrh 1218
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
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licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že je takový projekt 
vysoce účinné kogenerační jednotky 
možný z hlediska technického, sociálního, 
ekonomického a obchodního.

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito dalším místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1220
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 



PE475.982v01-00 62/94 AM\883844CS.doc

CS

rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 50 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo, 
je-li to vhodné a nákladově přínosné,
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Odůvodnění

Zaměření na zařízení pro výrobu elektřiny o tepelném příkonu nad 50 MW je v souladu 
s ustanovením směrnice 2008/1/EC (přílohou 1).

Pozměňovací návrh 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, je-li to vhodné 
a nákladově přínosné, aby při každé 
rozsáhlé rekonstrukci stávajícího zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW 
nebo při aktualizaci jeho povolení 
v souladu s článkem 21 směrnice 
2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační zařízení, 
pod podmínkou, že toto zařízení je 
umístěno v lokalitě, kde může být odpadní 
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teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1222
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé 
rozsáhlé rekonstrukci stávajícího zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW 
nebo při aktualizaci jeho povolení 
v souladu s článkem 21 směrnice 
2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační 
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

vypouští se

Vybavení zařízení na výrobu elektřiny 
lapačem uhlíku nebo skladovacími 
zařízeními pro účely těchto ustanovení 
není považováno za rekonstrukci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1223
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení prvního a druhého 
pododstavce se nepoužijí na spalovací 
zařízení, která mají být provozována méně 
než 1500 hodin v roce měřeno pětiletým 
průměrem.

Or. de

Odůvodnění

Také zde je třeba, aby nevznikaly žádné překážky bránící výstavbě potřebných rezervních 
kapacit a kapacit k pokrytí odběrových špiček.

Pozměňovací návrh 1224
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
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předložené nebo upravené podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1225
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky. 

Or. de

Odůvodnění

Zvolí-li se tento přístup, nebudou již výjimky zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 1226
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 1227
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
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elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

Členské státy mohou do svých kritérií pro 
vydání povolení nebo kritérií pro udělení 
povolení začlenit podmínky pro vyjmutí
jednotlivých zařízení z působnosti 
ustanovení odstavce 6, jestliže analýza 
nákladů a přínosů ukáže, že náklady 
včetně investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení, nebo když nebyla splněna 
kritéria prahových hodnot související 
s dostupností dodatečného tepelného 
zatížení stanoveného v bodě 1 
přílohy VIII.

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1229
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

Členské státy mohou do svých kritérií pro 
vydání povolení nebo kritérií pro udělení 
povolení začlenit podmínky pro vyjmutí
jednotlivých zařízení z působnosti 
ustanovení odstavce 6, jestliže analýza 
nákladů a přínosů ukáže, že náklady 
včetně investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení, nebo když nebyla splněna 
kritéria prahových hodnot související 
s dostupností dodatečného tepelného 
zatížení stanoveného v bodě 1 
přílohy VIII.

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
6, když:
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem čl. 10 odst. 7 tento pozměňovací návrh objasňuje, že by 
mělo být povinností členských států stanovit společné podmínky pro vyjmutí z povinnosti 
kombinované výroby tepla, nejsou -li splněny podmínky v písmenech a) a b) tohoto odstavce. 
Mělo by se zajistit, aby projekty, které nejsou spolehlivé z hlediska technického nebo nejsou 
ekonomicky přínosné, by se neměly realizovat.

Pozměňovací návrh 1231
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
6, když:

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 1236
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

a) požadavek není technicky proveditelný 
z důvodu např. nedostupnosti tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1237
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 

vypouští se
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na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady převyšují přínosy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1241
Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo
chlazení.

b) analýza nákladů a přínosů, která 
zohledňuje veškeré vnější náklady 
a přínosy, ukáže, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují přínosy 
ve srovnání s náklady na poskytování 
stejného množství elektřiny a tepla pomocí 
oddělené výroby elektřiny a/nebo 
odděleného vytápění nebo chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny mají zajistit, aby plánovaná metodika analýzy nákladů a přínosů měla 
široký záběr (včetně zejména vnějších nákladů) a aby se objasnily navrhované alternativy 
tepla pocházejícího z vysoce účinné kogenerační jednotky a dálkového vytápění a chlazení.

Pozměňovací návrh 1242
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

b) analýza nákladů a přínosů, která 
zohlední veškeré externí náklady 
a přínosy, ukáže, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují přínosy 
ve srovnání s náklady na poskytování 
stejného množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení.

Or. de

Odůvodnění

Viz čl. 10 odst. 4 pododst. 14 písm. c).
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Pozměňovací návrh 1243
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
projekt není nákladově efektivní při 
zohlednění nákladů po celou dobu 
životnosti včetně investic do infrastruktury 
na poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1244
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zařízení funguje jako náhradní 
jednotka pro výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uplatňování kombinované výroby 
tepla a elektřiny nemá pozitivní sociálně-
ekonomický dopad;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1246
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1247
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1248
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1249
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1250
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může do šesti 
měsíců od data uvědomění podat návrhy 
na jejich změnu, které členské státy musí 
zohlednit.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1 ledna 2016. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí uplatňuje, dokud 
Komise upravené podmínky neschválí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může navrhnout 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení.
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1253
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1 ledna 2015. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Pro směrnici, kterou všechny státy EU provádějí nejdříve v roce 2013, je 1. leden 2014 příliš 
krátkou lhůtou. Stejné datum – 1. ledna 2014 – je mimoto termín, kdy Komise musí poskytnout 
vzory pro členské státy podle čl. 19 odst. 2.

Pozměňovací návrh 1254
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy přijmou kritéria pro 
vydání povolení nebo rovnocenného 
dokladu, aby zajistily, že průmyslová 
zařízení o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW produkující odpadní teplo, která 
budou vybudována nebo projdou 
rozsáhlou rekonstrukcí po datu [vstupu 
této směrnice v platnost], budou jejich 
odpadní teplo zachycovat a využívat.

vypouští se

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.
Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:
a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo
a) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo
zachycovat a využívat.

Členské státy stanoví, že provozovatelé 
mají povinnost posuzovat, zda je 
z technického a hospodářského hlediska 
možné zajistit, aby průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], zachycovala a využívala jejich 
odpadní teplo.

Or. fr

Odůvodnění

Provozovatelé musí zjistit, zda možná řešení jsou z technického a hospodářského hlediska 
proveditelná. Investice do propojení sítí dálkového vytápění a chlazení přinesou užitek 
velkému počtu lidí v mnoha různých oblastech (veřejné orgány, domácnosti, podniky 
terciárního sektoru atd.).

Pozměňovací návrh 1256
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
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v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, pokud ze studií 
vyplyne, že tato zařízení jsou technicky 
a hospodářsky proveditelná. Na 
průmyslová zařízení, která využívají 
vlastní odpadní teplo ve svých výrobních 
procesech a tím již nyní zvyšují 
energetickou účinnost, se nevztahují 
ustanovení čl. 10 odst. 8.

Or. de

Odůvodnění

Komise pravděpodobně přehlédla možnost, že vyrobené teplo se již nyní využívá v daných 
zařízeních.

Pozměňovací návrh 1257
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, je-li takový projekt 
proveditelný z hlediska technického, 
sociálního, ekonomického a obchodního.

Or. en

Odůvodnění

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweighs the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
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secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Pozměňovací návrh 1258
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, je-li to proveditelné 
z hlediska ekologického a technického 
a také z hlediska účinnosti. Na 
průmyslová zařízení využívající vlastní 
odpadní teplo při výrobním procesu se tyto 
povinnosti nevztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1259
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
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v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat. Na průmyslová 
zařízení, která z důvodu energetické 
účinnosti využívají vlastní odpadní teplo 
ve svých výrobních procesech, se 
nevztahuje čl. 10 odst. 8.

Or. de

Pozměňovací návrh 1260
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy, je-li to vhodné a nákladově
přínosné, přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 50 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou významný podíl jejich 
odpadního tepla zachycovat a využívat.

Or. en

Odůvodnění

Zaměření na zařízení pro výrobu elektřiny o tepelném příkonu nad 50 MW je v souladu 
s ustanovením směrnice 2008/1/EC (přílohou 1).

Pozměňovací návrh 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
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povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, pokud je to 
technicky a hospodářsky smysluplné.

Or. de

Pozměňovací návrh 1262
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, pokud je to 
technicky a hospodářsky smysluplné.

Or. de

Odůvodnění

Odpadní teplo z průmyslových procesů by mělo být využíváno pouze tam, kde to má 
z hospodářského hlediska smysl. Členské státy by proto neměly uplatňovat povinnost využívat 
odpadní teplo tam, kde náklady převyšují užitek. 

Pozměňovací návrh 1263
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, je-li to proveditelné 
z hlediska ekonomického a technického 
a je-li to přijatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1264
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost]:

a) byla vybavena jednotkami pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
s vysokou účinností a
b) byla umístěna v oblastech, v nich může 
být odpadní teplo využíváno též v místech 
spotřeby tepla dle popisu v příloze VIII; 

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 10 odst. 8 pododst. 1 písm. a) (nové) a b) (nové).

Pozměňovací návrh 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Netýká se českého znění.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1266
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy mohou přijmout kritéria pro 
vydání povolení nebo rovnocenného 
dokladu, aby zajistily, že průmyslová 
zařízení o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW produkující odpadní teplo, která 
budou vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1267
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

V souladu s vnitrostátními plány pro 
vytápění a chlazení zavedou členské státy 
mechanismy a přiměřená opatření 
k rozvoji infrastruktury, které zajistí 
připojení těchto zařízení k sítím dálkového 
vytápění a chlazení. Připojení na stávající 
systémy musí záviset na tom, zda lze 
dosáhnout vyšší účinnosti při využívání 
zdrojů a užitek z hlediska hospodárnosti 
provozu systémů dálkového vytápění nebo 
chlazení a pro jejich zákazníky.

Or. de

Odůvodnění

Aby byly zabezpečeny již investované prostředky a bylo zajištěno, že přijatá opatření budou 
přínosem pro životní prostředí a hospodářství, mělo by být dodatečné průmyslové teplo 
využíváno pouze tehdy, lze-li zajistit vyšší účinnost při využívání zdrojů a další užitek.

Pozměňovací návrh 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Poplatky za 
připojení platí uživatelé sítě.
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Or. fr

Odůvodnění

Podniky produkující teplo nebo chlad by neměly mít povinnost financovat investice do 
propojení sítí. Tyto náklady by měly nést strany, které z propojení profitují.

Pozměňovací návrh 1269
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1270
Vladimir Urutchev
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1271
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení.

Or. de

Odůvodnění

Není důvod, proč se odchylovat od zásady, že platí zákazník.

Pozměňovací návrh 1272
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení, je-li 
nákladově efektivní z hlediska 
ekonomického a technického a je-li to 
přijatelné.

Or. en

Odůvodnění

Investice, které jsou neekonomické a technicky nepodložené, by neměly být v případě 
zachycování a využívání odpadního tepla prováděny. Systémy dálkového vytápění zajišťují 
teplo pro domácnosti, proto je možné očekávat, že se společnosti s odpadním teplem napojí na 
stávající systémy dálkového vytápění, není však možné s nimi počítat pro jednotlivé 
domácnosti.

Pozměňovací návrh 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Náklady spojené s rozvojem sítí vytápění/chlazení by měli nést uživatelé sítě, aby se zajistilo 
rovnoměrné rozdělení nákladů a zabránilo se narušování trhu.
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Pozměňovací návrh 1274
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Zajistí, aby 
příslušná zařízení a zúčastněné strany 
rovnoměrným způsobem sdílely úhradu
poplatků za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweighs the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Pozměňovací návrh 1275
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí buď připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení nebo využití 
tohoto odpadního tepla podle stanoveného 
referenčního dokumentu BREF 
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s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

v příslušném sektoru. Mohou vyžadovat, 
aby tato zařízení uhradila poplatky za 
připojení a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1276
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy na 
podporu připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení, pokud toto 
připojení bude nákladově efektivní.
Mohou vyžadovat, aby investiční náklady 
těchto zařízení zahrnovaly poplatky za 
připojení a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1277
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Měly by 
podporovat tato zařízení v rozvoji sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům

Or. en

Pozměňovací návrh 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení, pokud to 
bude smysluplné z hlediska nákladové 
efektivity. Mohou vyžadovat, aby tato 
zařízení uhradila poplatky za připojení 
a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1279
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení, je-li to 
technicky proveditelné. Mohou vyžadovat, 
aby tato zařízení uhradila poplatky za 
připojení a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. en


