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Tarkistus 1095
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Poistetaan.

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja
b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Or. en

Tarkistus 1096
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
suunniteltaessa uusia sähköä tuottavia 
lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
suoritetaan teknistä ja taloudellista 
toteuttamiskelpoisuutta koskevia 
tutkimuksia, jotta:

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltiot tarvitsevat lisää joustavuutta etenkin kuntatasolla. Komission ehdottamat 
automaattiset menettelyt eivät vastaa itse paikalla vallitsevaa todellisuutta. 
Toissijaisuusperiaatetta on kunnioitettava. Komissio ei ole vaikutustenarvioinnissaan 
riittävästi osoittanut, että sen keskitetty lähestymistapa johtaa todellisuudessa "parempiin" 
tuloksiin.

Tarkistus 1097
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
suunniteltaessa uusia sähköä tuottavia 
lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
tutkitaan teknisiä ja taloudellisia 
mahdollisuuksia ottaa käyttöön voimala, 
jonka laitteistot mahdollistavat 
hukkalämmön talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla.

Or. en

Perustelu

Uuden yhteistuotantokapasiteetin rakentamisen olisi aina perustuttava taloudellisiin ja 
teknisiin investointilaskelmiin. Esimerkiksi lämmön kysynnän on oltava riittävää.

Tarkistus 1098
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW, varustetaan laitteistoilla, 
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on yli 20 MW: jotka mahdollistavat hukkalämmön 
talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla, jos tämä on 
teknisesti, sosioekonomisesti ja 
kaupallisesti mahdollista toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 1099
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltiot voivat, kun on suoritettu 
kansallisia taloudellisia tai ilmastollisia 
tai kaavoituksellisia olosuhteita koskeva 
kustannus-hyötyanalyysi, varmistaa, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan mukaisesti kartoitettujen 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavien 
alueiden kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Or. en
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Tarkistus 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että, kun 
se on teknisesti, taloudellisesti ja 
kaupallisesti toteuttamiskelpoista, kaikki 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että, kun 
se on taloudellisesti kannattavaa ja 
teknisesti sopivaa, kaikki uudet sähköä 
tuottavat lämpövoimalat, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
se on aiheellista ja kustannustehokasta,
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 1104
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Kun verkon vakaus taataan, jäsenvaltiot
voivat varmistaa, että kaikki uudet sähköä 
tuottavat lämpövoimalat, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. ro

Perustelu

Romaniankielisessä käännöksessä virhe, joka on korjattava.

Tarkistus 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
suunniteltaessa uusia sähköä tuottavia 
lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. fi
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Tarkistus 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
investoijat, jotka suunnittelevat uusia
sähköä tuottavia lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
tutkivat:

Or. fr

Perustelu

On tärkeää voida soveltaa järjestelyä kaikkiin investoijiin siten, että systemaattisesti 
käytettävän teknisen ratkaisun sijasta vaaditaan kustannus-hyötyanalyysia, joka koskee 
mahdollisia laitteita sekä sijaintipaikan valintaa.

Tarkistus 1107
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
se on aiheellista ja kustannustehokasta,
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, jotka käyttävät 
pääasiallisena polttoaineena fossiilisia 
polttoaineita ja joiden kokonaislämpöteho 
on yli 50 MW:

Or. en

Perustelu

Kun kohteeksi otetaan laitokset, joiden lämpöteho on yli 50 MW, noudatetaan direktiivin 
2008/1/EY (liite 1) säännöksiä.
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Tarkistus 1108
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava
kustannus-hyötyanalyysin jälkeen, että 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. fr

Tarkistus 1109
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdan mukaisesti kartoitettujen 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavien 
alueiden kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Or. en

Perustelu

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, 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1110
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
investoijat, jotka suunnittelevat uusia
sähköä tuottavia lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
tutkivat:

Or. de

Tarkistus 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoimaloita lukuun ottamatta kaikki 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. en

Perustelu

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 
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fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1112
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ydinvoimaloita lukuun ottamatta kaikki 
uudet sähköä tuottavat lämpövoimalat, 
joiden kokonaislämpöteho on yli 20 MW:

Or. en

Tarkistus 1113
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikki uudet sähköä tuottavat 
lämpövoimalat, joiden kokonaislämpöteho 
on yli 20 MW:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
investoijat, jotka suunnittelevat uusia
sähköä tuottavia lämpövoimaloita, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
tutkivat:

Or. en

Tarkistus 1114
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1115
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1116
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1117
Paul Rübig
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) tutkitaan hukkalämmön käytön 
tekninen ja taloudellinen 
toteuttamiskelpoisuus. Jos paikallinen 
hukkalämmön kulutus on taattu ja jos sitä 
voidaan tarjota taloudellisesti, laitos on 
varustettava laitteilla, jotka mahdollistavat 
hukkalämmön talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1118
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

a) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä; ja

Or. de
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Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 1119
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

a) on teknisesti ja kaupallisesti järkevää 
asentaa tehokas yhteistuotantoyksikkö; ja

Or. en

Tarkistus 1120
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) onko teknisesti järkevää ja taloudellista 
varustaa ne laitteilla, jotka mahdollistavat 
hukkalämmön talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla; ja

Or. de

Tarkistus 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka a) onko teknisesti ja taloudellisesti 
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mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

mahdollista varustaa ne laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

Or. fr

Perustelu

On tärkeää voida soveltaa järjestelyä kaikkiin investoijiin siten, että systemaattisesti 
käytettävän teknisen ratkaisun sijasta vaaditaan kustannus-hyötyanalyysia, joka koskee 
mahdollisia laitteita sekä sijaintipaikan valintaa.

Tarkistus 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; 
ja

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton;

Or. es

Tarkistus 1123
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla;
ja

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat sen, että selvästi suurin osa 
hukkalämmöstä otetaan talteen; ja

Or. en
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Tarkistus 1124
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) voidaan mahdollisuuksien mukaan 
rakentaa voimala, joka on varustettu 
laitteilla, jotka mahdollistavat 
hukkalämmön talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla; ja

Or. de

Tarkistus 1125
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla, 
kun se on taloudellisesti kannattavaa; ja

Or. ro

Tarkistus 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; ja

a) on varustettu laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön talteenoton 
tehokkaan yhteistuotantoyksikön avulla; tai

Or. pl
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Tarkistus 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tutkitaan niiden rakentamisen 
kustannustehokkuutta sekä teknistä 
toteuttamismahdollisuutta;

Or. fi

Tarkistus 1128
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1129
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1130
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vaatimus, jonka mukaan yli 20 MW:n sähköä tuottavat lämpövoimalat voidaan sijoittaa vain 
lämmön kysyntäpisteiden läheisyyteen, on torjuttava, koska se on vastoin 
kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan teollisuusalueet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä 
erillään asuin- ja yhdistelmäkäytössä olevista alueista. Myös päästöiltä suojautumiseen ja 
laitosten turvallisuuteen liittyvät syyt antavat aiheen vastustaa näiden laitosten sijoittamista 
lämmön kysyntäpisteiden läheisyyteen.

Tarkistus 1131
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1132
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1133
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) varustetaan laitteilla, jotka 
mahdollistavat hukkalämmön osittaisen 
talteenoton tehokkaassa 
yhteistuotantoyksikössä teollisten 
prosessien, toimitilojen, kotitalouksien tai 
muiden lämmön kysyntäpisteiden 
lämmittämistä varten.

Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 1134
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) varmistetaan, että osana suunnittelun 
hyväksymistä huomioon otetaan 
mahdollisuudet sijoittaa tällaiset laitokset
paikkoihin, joissa lämmön kysyntäpisteet 
voivat hyödyntää hukkalämpöä, ja että 
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tällaiset sijaintipaikat asetetaan 
aiheellisissa tapauksissa etusijalle.

Or. en

Tarkistus 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) onko teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista sijoittaa ne paikkoihin, joissa 
lämmön kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää voida soveltaa järjestelyä kaikkiin investoijiin siten, että systemaattisesti 
käytettävän teknisen ratkaisun sijasta vaaditaan kustannus-hyötyanalyysia, joka koskee 
mahdollisia laitteita sekä sijaintipaikan valintaa.

Tarkistus 1136
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä, kun se on taloudellisesti 
kannattavaa.

Or. ro
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Tarkistus 1137
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) tutkitaan, voidaanko löytää 
sijoituspaikka, jossa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä

Or. de

Tarkistus 1138
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) on teknisesti ja kaupallisesti järkevää 
valita sijoituspaikka, jossa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Or. en

Tarkistus 1139
Daniel Caspary

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) onko teknisesti järkevää ja taloudellista 
sijoittaa ne paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

Or. de
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Tarkistus 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sijoitetaan paikkoihin, joissa lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä.

b) pyritään sijoittamaan ne paikkoihin, 
joissa lämmön kysyntäpisteet voivat 
hyödyntää hukkalämpöä.

Or. fi

Tarkistus 1141
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, 
että hyödyt verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä, ylittävät kustannukset.

Or. en

Tarkistus 1142
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
direktiivin 2009/72/EY 7 artiklassa 

Poistetaan.
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tarkoitetut lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1143
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
direktiivin 2009/72/EY 7 artiklassa 
tarkoitetut lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aikaisempiin alakohtiin tehtyjen tarkistusten myötä tätä ei enää tarvita.

Tarkistus 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Toiminnanharjoittajien on 
suoritettava kahta ensimmäistä alakohtaa 
vastaavat omat tekniset ja taloudelliset 
analyysinsa noudattaen yhteisön 
vähimmäisvaatimuksia, jotka määritetään 
kaikkien osapuolten kuulemisen jälkeen.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää voida soveltaa järjestelyä kaikkiin investoijiin siten, että systemaattisesti 
käytettävän teknisen ratkaisun sijasta vaaditaan kustannus-hyötyanalyysia, joka koskee 
mahdollisia laitteita sekä sijaintipaikan valintaa. Viittaus liitteeseen VIII on poistettava, 
koska tämä liite on liian ohjaileva.

Tarkistus 1145
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä
noudatetaan.

Or. de
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Perustelu

Komission valitsema lähestymistapa sisältää liian paljon automaattisia menettelyjä ja tarjoaa 
liian vähän joustavuutta – viimeksi mainittu on kuitenkin EU:ssa vallitsevien hyvin erilaisten 
olosuhteiden vuoksi ehdottoman tarpeellista toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi.

Tarkistus 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan.

Or. fi

Tarkistus 1147
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan.
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yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1148
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on kansallisten lämmitys-
ja jäähdytyssuunnitelmien mukaisesti 
varmistettava, että viranomaiset tarjoavat 
riittävästi tukea infrastruktuurin 
vaiheittaiseen kehittämiseen, jotta näitä 
laitoksia voidaan käyttää asianmukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Täsmennys.
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Tarkistus 1149
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uusien sähköä 
tuottavien lämpövoimaloiden, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
toiminnanharjoittajat ottavat muiden 
kriteerien ohessa huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuuden liitteen VIII 
mukaisesti, kun ne tekevät päätöksiä 
uusien sähköä tuottavien 
lämpövoimaloiden sijoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 1150
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus 1 kohdassa 
tarkoitettujen arvioinnin ja strategioiden
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1151
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lisälämpökuormien, joita ei vielä kateta 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavalla 
lämmöllä, saatavuus 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1152
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
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yhteistuotannolle soveltuvien
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII
mukaisesti.

yhteistuotannolle soveltuvien
lisälämpökuormien, joita ei vielä kateta 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavalla 
lämmöllä, saatavuus 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien
lisälämpökuormien, joita ei vielä kateta 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavalla 
lämmöllä, saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
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että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien, joita ei vielä kateta 
tehokkaasta yhteistuotannosta saatavalla 
lämmöllä, saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteen VIII 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä direktiivin 
2009/72/EY 7 artiklassa tarkoitetut 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
noudatetaan. Niiden on erityisesti 
varmistettava, että uuden laitoksen 
sijoittelussa otetaan huomioon 
yhteistuotannolle soveltuvien 
lämpökuormien saatavuus liitteessä VIII 
esitetyt suuntaviivat huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 1156
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kahden ensimmäisen alakohdan 
säännökset eivät koske lämmityslaitoksia, 
joita käytetään alle 1 500 tuntia vuodessa 
– viiden vuoden keskiarvon pohjalta.

Or. de

Perustelu

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä voidaan laajentaa vain, jos käytettävissä on riittävästi 
varakapasiteettia. Tätä kapasiteettia voidaan käyttää myös huippukuormitusten tasaamiseen 
eikä sitä pitäisi vaikeuttaa kohtuuttomalla byrokratialla.

Tarkistus 1157
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;
b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai
c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. de
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Perustelu

Artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi poikkeusten perustelut jäävät pois.

Tarkistus 1158
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;
b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai
c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
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3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun vastaaviin hyväksyntäperusteisiinsa ehdot
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle
yksittäisten laitosten osalta, kun

Or. en

Tarkistus 1160
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
vastaaviin hyväksyntäperusteisiinsa ehdot
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle
yksittäisten laitosten osalta, kun

Or. en

Tarkistus 1161
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Tarkistus 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 
3 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset 
ehdot yhteistuotantovelvoitteesta poikkeamiselle, jos tämän kohdan a, b ja c alakohdan 
edellytykset eivät täyty. Näin olisi varmistettava, ettei lähdetä toteuttamaan hankkeita, jotka 
ovat epätaloudellisia tai teknisesti kyseenalaisia.

Tarkistus 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1164
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

Poistetaan.

Or. de



AM\883844FI.doc 35/98 PE475.982v01-00

FI

Perustelu

Artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi poikkeusten perustelut jäävät pois.

Tarkistus 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

a) yksittäisen laitoksen kustannus-
hyötyanalyysi osoittaa, että kustannukset 
ylittävät hyödyt verrattuna koko 
elinkaaren kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä; tai

Or. en

Tarkistus 1166
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

a) yksittäisen laitoksen kustannus-
hyötyanalyysi osoittaa, että kustannukset 
ylittävät hyödyt verrattuna koko 
elinkaaren kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä; tai

Or. en
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Tarkistus 1167
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty;

a) vaatimus ei ole teknisesti 
toteuttamiskelpoinen esimerkiksi siksi, 
että liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa
määriteltyä lämpökuormaa ei ole 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1169
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 

Poistetaan.
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direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; 
tai

Or. de

Perustelu

Artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi poikkeusten perustelut jäävät pois.

Tarkistus 1170
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; tai

b) laitos sijoitetaan lähelle direktiivin 
2009/31/EY nojalla luvan saanutta 
geologista varastointipaikkaa; tai

Or. en

Tarkistus 1171
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; tai

b) laitoksen sijoittelua koskevaa
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
vaatimusta ei voida täyttää, koska laitos on 
sijoitettava lähelle direktiivin 2009/31/EY 
nojalla luvan saanutta geologista 
varastointipaikkaa; tai

Or. en



PE475.982v01-00 38/98 AM\883844FI.doc

FI

Tarkistus 1172
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laitoksen sijoittelua koskevaa 3 kohdan 
b alakohdan vaatimusta ei voida täyttää, 
koska laitos on sijoitettava lähelle 
direktiivin 2009/31/EY nojalla luvan 
saanutta geologista varastointipaikkaa; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 1174
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi poikkeusten perustelut jäävät pois.

Tarkistus 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

c) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lisälämpökuorman 
saatavuutta koskevat kynnysehdot eivät 
täyty.

Or. en

Tarkistus 1176
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että c) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
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kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

määritellyt lisälämpökuorman 
saatavuutta koskevat kynnysehdot eivät 
täyty.

Or. en

Tarkistus 1177
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt.

Or. en

Tarkistus 1178
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

c) kustannus-hyötyanalyysi, jossa otetaan 
huomioon kaikki ulkoiset kustannukset ja 
hyödyt, osoittaa, että kustannukset ylittävät 
hyödyt verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä sähköntuotannolla 
sekä lämmityksellä tai jäähdytyksellä.
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Or. en

Perustelu

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistaa, että kustannus-hyötyanalyysin tulevassa 
metodologiassa omaksutaan melko laaja lähestymistapa (joka sisältää erityisesti ulkoiset 
kustannukset), sekä täsmentää tehokkaan yhteistuotannon ja kaukolämmön vaihtoehtoa.

Tarkistus 1179
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

c) kustannus-hyötyanalyysi, jossa otetaan 
huomioon kaikki ulkoiset kustannukset ja 
hyödyt, osoittaa, että kustannukset ylittävät 
hyödyt verrattuna koko elinkaaren 
kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä 
sähköntuotannolla, lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. de

Perustelu

Tällä on määrä varmistaa, että kustannus-hyötyanalyysin menetelmiä varten valitaan 
laajempi lähestymistapa, jossa otetaan huomioon kansantaloudelliset kustannukset ja hyödyt 
vaihtoehtoisten sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuottamistapojen vertailussa.

Tarkistus 1180
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että
hanke ei ole kustannustehokas, kun 
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koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

otetaan huomioon koko elinkaaren
kustannukset, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1181
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

c) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä. Jäsenvaltion olisi 
määriteltävä tämä kustannus-
hyötyanalyysi.

Or. en

Tarkistus 1182
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laitosta käytetään todennäköisesti 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
jaksoittaisen sähköntuotannon 
varavoimana;

Or. en
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Tarkistus 1183
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteistuotannon käytöllä ei ole 
positiivista sosioekonomista vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 1184
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1185
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1186
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1187
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1188
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi poikkeusten perustelut jäävät pois. Valitulla 
lähestymistavalla vähennetään merkittävästi byrokratian kustannuksia ja varmistetaan, että 
ehdotus vastaa toissijaisuusperiaatetta.
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Tarkistus 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 1190
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai 
muutetut ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta
ehdottaa muutoksia, jotka jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon.

Or. ro

Tarkistus 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio hyväksyy muutetut ehdot.

Or. pl

Tarkistus 1192
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Or. de

Perustelu

Markkinat ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti edelleen. Vastaavasti tarvitaan enemmän 
joustavuutta poikkeusten myöntämistä varten.
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Tarkistus 1193
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Or. de

Perustelu

Asetukselle, joka pannaan kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöön aikaisintaan vuonna 2013, on 
liian aikaista asettaa määräajaksi 1. tammikuuta 2014. Edes komission ei tarvitse esittää 
19 artiklan 2 kohdassa säädettyjä suuntaviivoja jäsenvaltioille kuin vasta samana päivänä 
1. tammikuuta 2014.

Tarkistus 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.
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Or. ro

Tarkistus 1195
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1196
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1197
Giles Chichester
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1198
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uutta 1 a kohtaa vastaavasti olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävä määrittää paras tapa 
lupaperusteiden esittämiselle ja ottaa huomioon sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tarkistus 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokas energiantuotanto, -jakelu ja 
-käyttö otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
kansallisissa määräyksissä, jotka koskevat
kaupunkialueiden ja maaseudun
aluesuunnittelua.

Or. fi

Tarkistus 1200
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tehokas energiantuotanto, -jakelu ja 
-käyttö otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
kansallisissa määräyksissä, jotka koskevat
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua.

Or. de

Perustelu

Muutoksella lisätään joustavuutta, jossa otetaan huomioon kaikki vaihtoehdot 
energiatehokkuuden nostamiseen tai kulutuksen alentamiseen.

Tarkistus 1201
Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
suunnitelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että
niissä otetaan huomioon 1 kohdassa
tarkoitetut kansalliset lämmitys- ja
jäähdytysanalyysit.

Or. en

Tarkistus 1203
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaupunkialueiden ja maaseudun 
aluesuunnittelua koskevat kansalliset 
määräykset mukautetaan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin lupaperusteisiin ja että ne 
ovat linjassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmien, jos sellaisia on, 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1204
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaavoitus-
ja rakennusmääräyksissään aiheellisia 
toimenpiteitä tehokkaan kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen sekä tehokkaiden 
yhteistuotantoyksiköiden potentiaalin 
hyödyntämiseksi ja synergioiden 
saavuttamiseksi direktiivien 2010/31/EU 
ja 2009/82/EY kanssa.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan yhteys tämän direktiivin sekä rakennusten 
kokonaisenergiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä koskevien 
direktiivien täytäntöönpanon välille, jotta voidaan täysin hyödyntää Euroopan 
resurssitehokkuuspotentiaalia.

Tarkistus 1205
András Gyürk
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aina kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on yli 
20 MW, uudistetaan merkittävästi, tai kun 
niiden luvat saatetaan ajan tasalle 
direktiivin 2010/75/EY 21 artiklan 
mukaisesti, uudessa tai ajan tasalle 
saatetussa luvassa asetetaan yhdeksi 
ehdoksi laitoksen muuttaminen siten, että 
se voi toimia tehokkaana 
yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Sähköntuotantolaitoksen varustamista 
hiilidioksidin talteenotto- tai 
varastointilaitteilla ei pidetä näissä 
säännöksissä tarkoitettuna 
uudistamisena.

Or. en

Tarkistus 1206
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
tutkitaan onko teknisesti ja taloudellisesti 
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asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

mahdollista ottaa käyttöön tuotantolaitos, 
joka mahdollistaa hukkalämmön 
talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla.

Or. de

Perustelu

Vapautetuilla sähkömarkkinoilla on varmistettava joustavuus.

Tarkistus 1207
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
tutkitaan onko teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista ottaa käyttöön tuotantolaitos, 
joka mahdollistaa hukkalämmön 
talteenoton tehokkaan 
yhteistuotantoyksikön avulla.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevan yhteistuotantokapasiteetin rakentamisen olisi aina perustuttava 
taloudellisiin ja teknisiin investointilaskelmiin. Esimerkiksi lämmön kysynnän on oltava 
riittävää.
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Tarkistus 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa
on otettava huomioon kustannus-
hyötyanalyysin ja laitoksen käytön 
perusteella laitoksen muuttaminen siten, 
että se voi toimia tehokkaana 
yhteistuotantolaitoksena.

Or. pl

Tarkistus 1209
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun 2 kohdan mukaisesti määritellyillä 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavilla 
alueilla olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
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muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan ensisijaiseksi ehdoksi laitoksen
muuttamisen tekninen ja taloudellinen 
toteutettavuus siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa lämmön kysyntä on riittävää ja 
pitkällä aikavälillä vakaata.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun 2 kohdan mukaisesti määritellyillä 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavilla 
alueilla olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
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muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan ensisijaiseksi ehdoksi laitoksen
muuttamisen tekninen ja taloudellinen 
toteutettavuus siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa lämmön kysyntä on riittävää ja 
pitkällä aikavälillä vakaata.

Or. en

Tarkistus 1211
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun 2 kohdan mukaisesti määritellyillä 
yhteistuotannon 
edistämismahdollisuuksia tarjoavilla 
alueilla olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen
muuttamisen tekninen ja taloudellinen 
toteutettavuus siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1212
Evžen Tošenovský
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, jotka eivät ole 
ydinvoimaloita ja joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
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lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

uusissa lämmön kysyntäpisteissä liitteessä 
VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, ja kun 
kustannus-hyötyanalyysi osoittaa etuja 
laitoksen elinkaaren aikana.

Or. en

Tarkistus 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi, kun se on 
tutkitusti kustannustehokasta, laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää.

Or. fi

Tarkistus 1215
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 

Jäsenvaltiot voivat, kun on suoritettu 
kansallisia taloudellisia tai ilmastollisia 
tai kaavoituksellisia olosuhteita koskeva 
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kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

kustannus-hyötyanalyysi, varmistaa, että 
aina kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1216
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan ensisijaiseksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
taloudellisesti kannattavalla tavalla
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, jotka eivät ole 
ydinvoimaloita ja joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1218
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että tällainen tehokkaan 
yhteistuotannon hanke on teknisesti, 
sosioekonomisesti ja kaupallisesti 
mahdollinen.

Or. en

Tarkistus 1219
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää
uusissa lämmön kysyntäpisteissä liitteessä 
VIII olevan 1 kohdan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 1220
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina 
kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 50 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, kun 
se on aiheellista ja kustannustehokasta, 
sillä edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kun kohteeksi otetaan laitokset, joiden lämpöteho on yli 50 MW, noudatetaan direktiivin 
2008/1/EY (liite 1) säännöksiä.

Tarkistus 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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina Jäsenvaltioiden on, kun se on aiheellista ja 
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kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

kustannustehokasta, varmistettava, että 
aina kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW, 
uudistetaan merkittävästi, tai kun niiden 
luvat saatetaan ajan tasalle direktiivin 
2010/75/EY 21 artiklan mukaisesti, 
uudessa tai ajan tasalle saatetussa luvassa 
asetetaan yhdeksi ehdoksi laitoksen 
muuttaminen siten, että se voi toimia 
tehokkaana yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee paikassa, 
jossa hukkalämpö voidaan hyödyntää 
lämmön kysyntäpisteissä liitteessä VIII 
olevan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1222
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aina kun olemassa olevia 
sähköntuotantolaitoksia, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on yli 
20 MW, uudistetaan merkittävästi, tai kun 
niiden luvat saatetaan ajan tasalle 
direktiivin 2010/75/EY 21 artiklan 
mukaisesti, uudessa tai ajan tasalle 
saatetussa luvassa asetetaan yhdeksi 
ehdoksi laitoksen muuttaminen siten, että 
se voi toimia tehokkaana 
yhteistuotantolaitoksena, sillä 
edellytyksellä, että laitos sijaitsee 
paikassa, jossa hukkalämpö voidaan 
hyödyntää lämmön kysyntäpisteissä 
liitteessä VIII olevan 1 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Sähköntuotantolaitoksen varustamista 
hiilidioksidin talteenotto- tai 
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varastointilaitteilla ei pidetä näissä 
säännöksissä tarkoitettuna 
uudistamisena.

Or. en

Tarkistus 1223
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kahden ensimmäisen alakohdan 
säännökset eivät koske lämmityslaitoksia, 
joita käytetään alle 1 500 tuntia vuodessa 
– viiden vuoden keskiarvon pohjalta.

Or. de

Perustelu

Tässäkään ei pidä vaikeuttaa kiireellisesti tarvittavan vara- ja huippukuormituskapasiteetin 
rakentamista.

Tarkistus 1224
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 



AM\883844FI.doc 67/98 PE475.982v01-00

FI

lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Tarkistus 1225
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
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asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. de

Perustelu

Tässä tapauksessa poikkeussäännökset eivät enää ole tarpeen.

Tarkistus 1226
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. de

Tarkistus 1227
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, 
kun

Poistetaan.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
hyväksymisperusteisiinsa ehdot 6 kohdan 
säännöksistä poikkeamiselle yksittäisten 
laitosten osalta, kun kustannus-
hyötyanalyysi osoittaa, että kustannukset 
ylittävät hyödyt verrattuna koko 
elinkaaren kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä, tai kun liitteessä VIII 
olevassa 1 kohdassa määritellyt 
lämpökuorman saatavuutta koskevat 
kynnysehdot eivät täyty.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
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b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1229
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää lupa- tai 
hyväksymisperusteisiinsa ehdot 6 kohdan 
säännöksistä poikkeamiselle yksittäisten 
laitosten osalta, kun kustannus-
hyötyanalyysi osoittaa, että kustannukset 
ylittävät hyödyt verrattuna koko 
elinkaaren kustannuksiin, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä, tai kun liitteessä VIII 
olevassa 1 kohdassa määritellyt 
lämpökuorman saatavuutta koskevat 
kynnysehdot eivät täyty.

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en
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Tarkistus 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Perustelu

10 artiklan 7 kohtaa koskevan tarkistuksen lailla tällä tarkistuksella selvennetään, että 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava määrittelemään yhteiset ehdot yhteistuotantovelvoitteista 
poikkeamiselle, jos tämän kohdan a ja b alakohdan edellytykset eivät täyty. Näin olisi 
varmistettava, ettei lähdetä toteuttamaan hankkeita, jotka ovat epätaloudellisia tai teknisesti 
kyseenalaisia.

Tarkistus 1231
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot 
6 kohdan säännöksistä poikkeamiselle, kun

Or. en

Tarkistus 1232
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1234
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

Poistetaan

Or. fi

Tarkistus 1236
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai

a) vaatimus ei ole teknisesti 
toteuttamiskelpoinen esimerkiksi siksi, 
että liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa
määriteltyä lämpökuormaa ei ole 
saatavilla; tai

Or. en

Tarkistus 1237
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1239
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1240
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt.

Or. en

Tarkistus 1241
Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi, jossa otetaan 
huomioon kaikki ulkoiset kustannukset ja 
hyödyt, osoittaa, että hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä sähköntuotannolla 
sekä lämmityksellä ja/tai jäähdytyksellä, 
ylittävät kustannukset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistaa, että kustannus-hyötyanalyysin tulevassa 
metodologiassa omaksutaan melko laaja lähestymistapa (joka sisältää erityisesti ulkoiset 
kustannukset), sekä täsmentää tehokkaan yhteistuotannon ja kaukolämmön vaihtoehtoa.

Tarkistus 1242
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi, johon 
lasketaan täysimääräisesti mukaan 
ulkoiset kustannukset ja hyödyt, osoittaa, 
että kustannukset ylittävät hyödyt 
verrattuna koko elinkaaren kustannuksiin, 
mukaan lukien infrastruktuuri-investoinnit, 
jotka aiheutuvat saman sähkö- ja 
lämpömäärän tuottamisesta erillisellä 
lämmityksellä tai jäähdytyksellä.

Or. de

Perustelu

Katso 10 artiklan 4 kohdan 14 alakohdan c alakohta.

Tarkistus 1243
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että
hanke ei ole kustannustehokas, kun 
otetaan huomioon koko elinkaaren
kustannukset, mukaan lukien 
infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman sähkö- ja lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.

Or. en

Tarkistus 1244
Teresa Riera Madurell

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) laitosta käytetään uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan jaksoittaisen 
sähköntuotannon varavoimana;

Or. en

Tarkistus 1245
Evžen Tošenovský

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteistuotannon käytöllä ei ole 
positiivista sosioekonomista vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 1246
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1247
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1248
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1249
Vicky Ford
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa 
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1250
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai 
muutetut ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta
ehdottaa muutoksia, jotka jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon.

Or. ro

Tarkistus 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio hyväksyy muutetut 
ehdot.

Or. pl

Tarkistus 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
ehdottaa ehtoihin muutoksia kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Tässä 
tapauksessa asianomainen jäsenvaltio ei 
saa soveltaa poikkeusehtoja ennen kuin 
komissio nimenomaisesti hyväksyy 
uudelleen ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. ro

Tarkistus 1253
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta 
Tässä tapauksessa asianomainen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa poikkeusehtoja 
ennen kuin komissio nimenomaisesti 
hyväksyy uudelleen ilmoitetut tai muutetut 
ehdot.

Or. de

Perustelu

Asetukselle, joka pannaan kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöön aikaisintaan vuonna 2013, on 
liian aikaista asettaa määräajaksi 1. tammikuuta 2014. Edes komission ei tarvitse esittää 
19 artiklan 2 kohdassa säädettyjä suuntaviivoja jäsenvaltioille kuin vasta samana päivänä 
1. tammikuuta 2014.

Tarkistus 1254
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat 
talteen ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö-
tai kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
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liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ehdot 
ensimmäisen alakohdan säännöksistä 
poikkeamiselle, kun
a) liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 
määritellyt lämpökuorman saatavuutta 
koskevat kynnysehdot eivät täyty; tai
b) kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että 
kustannukset ylittävät hyödyt verrattuna 
koko elinkaaren kustannuksiin, mukaan 
lukien infrastruktuuri-investoinnit, jotka 
aiheutuvat saman lämpömäärän 
tuottamisesta erillisellä lämmityksellä tai 
jäähdytyksellä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
poikkeusehdot komissiolle 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä. Komissio voi 
evätä ehdot tai ehdottaa niihin muutoksia 
kuuden kuukauden kuluessa 
ilmoituksesta. Tässä tapauksessa
asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa 
poikkeusehtoja ennen kuin komissio 
nimenomaisesti hyväksyy uudelleen 
ilmoitetut tai muutetut ehdot.

Or. en

Tarkistus 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toiminnanharjoittajia arvioimaan, onko 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista 
varmistaa, että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 



AM\883844FI.doc 83/98 PE475.982v01-00

FI

kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Or. fr

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on todettava, ovatko ratkaisut tekniseltä ja taloudelliselta kannalta 
toteuttamiskelpoisia. Lisäksi kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoihin liittyvien investointien 
alalla on hyvin suuri määrä hyvin erilaisia toimijoita (julkiset tahot, kotitaloudet, kolmannet 
osapuolet jne.).

Tarkistus 1256
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, mikäli 
tutkimukset ovat etukäteen osoittaneet 
teknisen ja taloudellisen 
toteuttamiskelpoisuuden.
Teollisuuslaitokset, jotka käyttävät 
hukkalämpönsä tuotantoprosessissa ja 
tällä tavoin jo kohottavat 
energiatehokkuutta, vapautetaan 
10 artiklan 8 kohdan säännösten 
soveltamisesta.

Or. de
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Perustelu

KOM-asiakirjassa on ilmeisesti jätetty huomiotta mahdollisuus, että laitokset jo käyttävät 
tuotetun lämmön itse.

Tarkistus 1257
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, kun tämä 
on taloudellisesti, kaupallisesti ja 
teknisesti mahdollista.

Or. en

Perustelu

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 outweights 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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1258
Vladimir Urutchev
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, kun tämä 
on ekologisesti, teknisesti ja käytännössä 
mahdollista. Teollisuuslaitokset, jotka 
käyttävät hukkalämpönsä 
tuotantoprosessissa, vapautetaan näistä 
velvoitteista.

Or. en

Tarkistus 1259
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.
Teollisuuslaitokset, jotka itse käyttävät 
hukkalämpönsä tuotantoprosessissa 
energiatehokkuussyistä, vapautetaan 
10 artiklan 8 kohdan säännösten 
soveltamisesta.
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Or. de

Tarkistus 1260
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 50 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät merkittävän osan 
hukkalämmöstään, kun se on aiheellista 
ja kustannustehokasta.

Or. en

Perustelu

Kun kohteeksi otetaan laitokset, joiden lämpöteho on yli 50 MW, noudatetaan direktiivin 
2008/1/EY (liite 1) säännöksiä.

Tarkistus 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
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merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, kun se on 
teknisesti järkevää ja taloudellista.

Or. de

Tarkistus 1262
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, kun se on 
teknisesti mahdollista ja taloudellisesti 
järkevää.

Or. de

Perustelu

Teollisuuden hukkalämpöä olisi hyödynnettävä vain, kun se on myös taloudellisesti järkevää. 
Jäsenvaltioiden olisi siten vapautettava laitokset lämmönkäyttövelvoitteesta, kun kustannukset 
ylittävät hyödyt.

Tarkistus 1263
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä, jos tämä 
on taloudellisesti ja teknisesti 
kustannustehokasta ja järkevää.

Or. en

Tarkistus 1264
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen:

a) on varustettu tehokkailla 
yhteistuotantoyksiköillä ja
b) sijoitetaan alueille, joilla muut lämmön 
kysyntäpisteet voivat hyödyntää 
hukkalämpöä liitteessä VIII kuvatulla 
tavalla.

Or. de
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Perustelu

Katso 10 artiklan 8 kohdan 1 alakohdan a (uusi) ja b (uusi) alakohdan perustelut.

Tarkistus 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpöänsä.

Or. fi

Tarkistus 1266
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä
lupaperusteet tai vastaavat 
hyväksymisperusteet sen varmistamiseksi, 
että hukkalämpöä tuottavat 
teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä lupaperusteet 
tai vastaavat hyväksymisperusteet sen 
varmistamiseksi, että hukkalämpöä 
tuottavat teollisuuslaitokset, joiden 
kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja jotka 
rakennetaan tai joita uudistetaan 
merkittävästi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivän] jälkeen, ottavat talteen 
ja hyödyntävät hukkalämpönsä.
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Or. ro

Tarkistus 1267
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on kansallisten lämmitys-
ja jäähdytyssuunnitelmien mukaisesti
vahvistettava mekanismit ja aiheelliset 
infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet
sen varmistamiseksi, että tällaiset laitokset 
liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Edellytyksenä 
liittymiselle olemassa oleviin järjestelmiin 
on oltava, että saavutetaan parempi 
resurssitehokkuus sekä etuja kaukolämpö-
tai kaukojäähdytysjärjestelmän 
taloudellisuudelle ja sen asiakkaille.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan turvata jo tehdyt investoinnit sekä ympäristön ja talouden kannalta 
saavutettavat edut, teollisuuden lämmön lisähyödyntämisen olisi tultava kyseeseen vain 
silloin, kun saavutetaan korkeampi resurssitehokkuus ja lisäetuja.

Tarkistus 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin.
Liitäntämaksuista vastaavat verkkojen 
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aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

käyttäjät.

Or. fr

Perustelu

Liitäntäinvestointien rahoitusta ei pitäisi edellyttää lämpöä/jäähdytystä tuottavilta 
teollisuusyrityksiltä. Liitännöistä hyötyvien toimijoiden olisi huolehdittava investoinneista.

Tarkistus 1269
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin.

Or. en

Perustelu

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 
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balanced distribution of costs and avoid market distortion.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1270
Vladimir Urutchev

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin.

Or. en

Tarkistus 1271
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin.
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Or. de

Perustelu

Ei ole syytä poiketa periaatteesta, jonka mukaan asiakas maksaa.

Tarkistus 1272
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin, jos se on 
taloudellisesti ja teknisesti 
kustannustehokasta ja järkevää.

Or. en

Perustelu

Hukkalämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten ei tule tehdä epätaloudellisia tai 
teknisesti epäterveitä sijoituksia. Kaukolämpöjärjestelmillä tuotetaan lämpöä kotitalouksiin, 
minkä vuoksi voidaan odottaa, että hukkalämpöä tuottavat yritykset liitetään olemassa oleviin 
kaukolämpöjärjestelmiin mutta ei yksittäisiin kotitalouksiin.

Tarkistus 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
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kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

kaukojäähdytysverkkoihin.

Or. en

Perustelu

Kaukolämpö-/kaukojäähdytysverkostojen kehittämiskustannusten olisi kohdistuttava 
verkoston käyttäjiin, jotta taataan kustannusten tasapainoinen jakautuminen ja vältetään 
markkinoiden vääristyminen.

Tarkistus 1274
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Niiden on 
varmistettava, että tällaiset laitokset ja eri 
osapuolet vastaavat riittävässä määrin
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. en

Perustelu

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 outweights 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 
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their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1275
Fiorello Provera

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit, joilla varmistetaan joko 
tällaisten laitosten liittäminen
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoihin
tai tämän hukkalämmön käyttö kyseisellä 
alalla vakiintuneiden parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti. Ne voivat vaatia, 
että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 1276
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit kannustamaan sitä, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin, kun se on 
kustannustehokasta. Ne voivat vaatia, että
tällaisten laitosten 
investointikustannukset sisältävät 
liitäntämaksut ja kustannukset, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. ro

Tarkistus 1277
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Niiden olisi 
autettava tällaisia laitoksia kehittämään
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoja
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. en
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Tarkistus 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään, mikäli se on 
kustannustehokkaasti järkevää,
kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. fi

Tarkistus 1279
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
mekanismit sen varmistamiseksi, että 
tällaiset laitokset liitetään kaukolämpö- tai 
kaukojäähdytysverkkoihin, kun se on 
teknisesti toteuttamiskelpoista. Ne voivat 
vaatia, että tällaiset laitokset vastaavat 
liitäntämaksuista ja kustannuksista, joita 
aiheutuu kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysverkkojen kehittämisestä 
siten, että ne voivat siirtää laitosten 
hukkalämpöä kuluttajille.

Or. en
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