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Módosítás 1095Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

törölve

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 
valamint

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. en

Módosítás 1096
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmény tervezésekor tanulmányok 
készülnek a műszaki és gazdasági 
megvalósíthatósággal kapcsolatban annak 
érdekében, hogy

Or. de
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Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságra van szükségük, különösen önkormányzati szinten. A 
Bizottság által javasolt automatizmusok a helyszínen nem igazodnak a valósághoz. 
Figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét. A Bizottság hatásvizsgálatában nem 
bizonyította kellőképpen, hogy központi jellegű megközelítése a való világban „jobb" 
eredményhez vezet.

Módosítás 1097
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmény tervezésekor tanulmányok 
készülnek az olyan berendezéssel 
rendelkező erőmű létesítésére vonatkozó
műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságról, amely nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységen keresztül lehetővé teszi a 
hulladékhő visszanyerését.

Or. en

Indokolás

Egy új kapcsolt hőtermelési kapacitás építésének mindig gazdasági és műszaki számításon 
kell alapulnia. Elegendő hőkeresletnek kell lennie például.

Módosítás 1098
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben műszaki, társadalmi-
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hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

gazdasági és üzleti szempontból 
megvalósítható – a több mint 20 MW teljes 
bemenő hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény 
rendelkezzen olyan berendezéssel, amely 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységen keresztül lehetővé teszi a 
hulladékhő visszanyerését.

Or. en

Módosítás 1099
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok – a nemzeti gazdasági, 
illetve éghajlati vagy területrendezési 
viszonyok költség-haszon elemzésére is 
figyelemmel – biztosíthatják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en

Módosítás 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés szerint meghatározott kapcsolt 
energiatermelési lehetőséggel rendelkező 
fejlesztési területeken minden több mint 20 
MW teljes bemenő hőteljesítményű új hő 
alapú villamosenergia-termelő létesítmény:
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Or. en

Módosítás 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben műszaki, gazdasági és üzleti 
szempontból megvalósítható, minden több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en

Módosítás 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a gazdasági 
megvalósíthatóságra és a műszaki 
alkalmasságra is figyelemmel, minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő tüzelőberendezés:

Or. en

Módosítás 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
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok – amennyiben célszerű és 
költséghatékony – biztosítják, hogy 
minden több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő tüzelőberendezés:

Or. en

Módosítás 1104
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény: 

A tagállamok – amennyiben garantált a 
hálózati stabilitás – biztosíthatják, hogy 
minden több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény: 

Or. ro

Indokolás

Pontatlan román fordítás, lektorálás szükséges.

Módosítás 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 

A tagállamok biztosítják, hogy több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
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hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

hő alapú villamosenergia-termelő
létesítmény tervezésekor:

Or. fi

Módosítás 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy azok a 
beruházók, akik több mint 20 MW teljes 
bemenő hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény 
építését tervezik, megvizsgálják az 
alábbiakat:

Or. fr

Indokolás

Nem a szisztematikusan alkalmazandó műszaki megoldást kell előírni valamennyi beruházó 
számára, hanem a lehetséges létesítmények költséghatékonysági szempontból történő 
értékelésének elkészítését, valamint a helyszínválasztást.

Módosítás 1107
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok – amennyiben célszerű és 
költséghatékony – biztosítják, hogy 
minden, a fosszilis tüzelőanyagokat 
elsődleges alapanyagként felhasználó,
több mint 50 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:
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Or. en

Indokolás

A több mint 50 MW bemenő hőteljesítményű, hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítményekre való hivatkozás összhangban van a 2008/1/EK irányelvben (I. melléklet) 
megállapított rendelkezésekkel.

Módosítás 1108
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok költség-haszon elemzés 
elkészítése után biztosítják, hogy a több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények:

Or. fr

Módosítás 1109
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés szerint meghatározott kapcsolt 
energiatermelési lehetőséggel rendelkező 
fejlesztési területeken minden több mint 20 
MW teljes bemenő hőteljesítményű új hő 
alapú villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en

Indokolás

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 
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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.

Módosítás 1110
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű, új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmény építését tervező befektetők 
megvizsgálják, hogy

Or. de

Módosítás 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy – a 
nukleáris létesítmények kivételével –
minden több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 1112
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy – a 
nukleáris létesítmények kivételével –
minden több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en

Módosítás 1113
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítményt tervező befektetők 
megvizsgálják a következőket:

Or. en
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Módosítás 1114
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 
valamint

törölve

Or. en

Módosítás 1115
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 
valamint

törölve

Or. en

Módosítás 1116
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 

törölve



AM\883844HU.doc 13/99 PE475.982v01-00

HU

valamint

Or. en

Módosítás 1117
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

a) tanulmányokat készítsen a hulladékhő-
felhasználás műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságáról. Ha a helyi 
hulladékhő-fogyasztás garantált, és ha 
gazdaságilag biztosítható, az erőműnek 
rendelkeznie kell olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1118
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, a) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
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amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését;
valamint

rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok; valamint

Or. de

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 1119
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 
valamint

a) műszaki és üzleti szempontból ésszerű
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységet beszerelni; valamint

Or. en

Módosítás 1120
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

a) műszaki szempontból ésszerű és 
gazdaságos-e egy olyan berendezés 
bevezetése olyan berendezéssel, amely 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységen keresztül lehetővé teszi a 
hulladékhő visszanyerését; valamint

Or. de
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Módosítás 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

a) műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható-e egy olyan berendezés 
bevezetése, amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

Or. fr

Indokolás

Nem a szisztematikusan alkalmazandó műszaki megoldást kell előírni valamennyi beruházó 
számára, hanem a lehetséges létesítmények költséghatékonysági szempontból történő 
értékelésének elkészítését, valamint a helyszínválasztást.

Módosítás 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését;
valamint

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely lehetővé teszi a hulladékhő 
visszanyerését; valamint

Or. es

Módosítás 1123
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését; 
valamint

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely lehetővé teszi a hulladékhő jelentős 
többségének visszanyerését; valamint

Or. en

Módosítás 1124
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

a) lehetőség szerint olyan erőmű épüljön, 
amely rendelkezik olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

Or. de

Módosítás 1125
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését; valamint

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését, 
amennyiben az gazdaságilag kivitelezhető;
valamint
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Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését, valamint

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését, vagy

Or. pl

Módosítás 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megvizsgálják építésük 
költséghatékonyságát, valamint műszaki 
megvalósíthatóságukat;

Or. fi

Módosítás 1128
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve
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Or. en

Módosítás 1129
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve

Or. en

Módosítás 1130
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve

Or. de

Indokolás

El kell vetni azt a rendelkezést, amely szerint a több mint 20 MW teljesítményű hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények csak hőkeresleti pontok közelében található helyszínen 
épülhetnek, mivel az ellentmond annak az építési alapelvnek, hogy az ipari térségek lehetőleg 
különüljenek el a lakó- és vegyes területektől. A létesítmények hőkeresleti pontok közelében 
történő építése ellen légszennyezés-védelemi, illetve létesítménybiztonsági okok is szólnak.

Módosítás 1131
Paul Rübig
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve

Or. en

Módosítás 1132
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve

Or. en

Módosítás 1133
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő részeinek 
visszanyerését ipari folyamatok, 
üzlethelyiségek, háztartások vagy más
hőkeresleti pontok távhővel történő 
ellátásához.

Or. de
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Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 1134
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) biztosítsa, hogy a tervjóváhagyás 
részeként fontolják meg az arra vonatkozó 
lehetőségeket, hogy az ilyen létesítmények
olyan helyszínen épüljenek fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok, valamint 
hogy adott esetben az ilyen helyszíneket 
részesítsék előnyben.

Or. en

Módosítás 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható-e, hogy a létesítmény
olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. fr

Indokolás

Nem a szisztematikusan alkalmazandó technikai megoldást kell előírni valamennyi beruházó 
számára, hanem a lehetséges létesítmények költséghatékonysági szempontból történő 
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értékelésének elkészítését, valamint a helyszínválasztást.

Módosítás 1136
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) gazdaságilag megvalósítható-e, hogy a 
létesítmény olyan helyszínen épüljön fel, 
ahol rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. ro

Módosítás 1137
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) megvizsgálják, hogy található-e olyan 
helyszín, ahol rendelkezésre állnak a 
hulladékhőt felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. de

Módosítás 1138
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) műszaki és üzleti szempontból ésszerű 
olyan helyszínt választani, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
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felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. en

Módosítás 1139
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) műszaki szempontból ésszerű és 
gazdaságos-e olyan helyszínre telepíteni, 
ahol rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. de

Módosítás 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) lehetőség szerint olyan helyszínen 
épüljön fel, ahol rendelkezésre állnak a 
hulladékhőt felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. fi

Módosítás 1141
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) feltéve, hogy a költség-haszon elemzés 
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szerint az azonos mennyiségű villamos 
energia és hő külön fűtés vagy hűtés útján 
történő biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1142
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

törölve

Or. en

Módosítás 1143
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 

törölve
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rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

Or. en

Indokolás

Az előző albekezdésekre vonatkozó módosítások mellett erre már nincs szükség.

Módosítás 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Az üzemeltetők az első két 
albekezdéssel összhangban saját műszaki 
és gazdasági elemzést készítenek a
résztvevő felekkel közösen meghatározott 
közösségi minimumkövetelmények 
alapján.

Or. fr

Indokolás

Nem a szisztematikusan alkalmazandó technikai megoldást kell előírni valamennyi beruházó 
számára, hanem a lehetséges létesítmények költséghatékonysági szempontból történő 
értékelésének elkészítését, valamint a helyszínválasztást. A VIII. mellékletre való hivatkozást 
törölni kell, mert ez a melléklet túlzottan előíró jellegű.

Módosítás 1145
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. 

Or. de

Indokolás

A Bizottság által választott megközelítés túl sok automatizmust tartalmaz és túl kevés 
rugalmasságot biztosít; ez utóbbira pedig – tekintve az Unióban uralkodó, egymástól igen 
eltérő viszonyokat – sürgősen szükség van már csak a szubszidiaritás elvének való megfelelés 
miatt is.

Módosítás 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. 
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rendelkezésre állását.

Or. fi

Módosítás 1147
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései.

Or. en

Módosítás 1148
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 

A nemzeti fűtési és hűtési tervekkel 
összhangban a tagállamok biztosítják, 
hogy a hatóságok elegendő támogatást 
nyújtanak az e létesítmények megfelelő 
használatához szükséges infrastruktúra 
fokozatos fejlesztéséhez.
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energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

Or. de

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 1149
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények 
üzemeltetői más kritériumokkal együtt 
figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását, amikor a hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények 
helyszínéről döntenek.
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Or. en

Módosítás 1150
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
az (1) bekezdésben említett értékeléssel és 
stratégiákkal összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

Or. en

Módosítás 1151
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
az (1) bekezdésben említett értékeléssel 
összhangban az új létesítmények 
helyszínének kijelölése során figyelembe 
veszik a kapcsolt energiatermeléshez 
megfelelő többlethőterhelés rendelkezésre 
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állását, amelyhez még nem nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó hőt biztosítanak.

Or. en

Módosítás 1152
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
az (1) bekezdésben említett értékeléssel 
összhangban az új létesítmények 
helyszínének kijelölése során figyelembe 
veszik a kapcsolt energiatermeléshez 
megfelelő többlethőterhelés rendelkezésre 
állását, amelyhez még nem nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó hőt biztosítanak.

Or. en

Módosítás 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
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rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő 
többlethőterhelés rendelkezésre állását, 
amelyhez még nem nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelésből származó hőt 
biztosítanak.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő 
többlethőterhelés rendelkezésre állását, 
amelyhez még nem nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelésből származó hőt 
biztosítanak.

Or. en

Módosítás 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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. mellékletben megállapított 
iránymutatások figyelembevételével az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

Or. en

Módosítás 1156
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első két albekezdés rendelkezései nem 
vonatkoznak azokra a 
tüzelőberendezésekre, amelyeknek ötéves 
átlag viszonylatában évi 1500 óránál 
kevesebb ideig kell működniük.

Or. de

Indokolás

A megújuló energiák további kiépítése csak akkor lehetséges, ha elegendő tartalék kapacitás 
áll rendelkezésre. Ezeknek a csúcsterhelést is kielégíteni képes kapacitásoknak a kiépítését 
nem nehezítheti túlzott bürokrácia.

Módosítás 1157
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy
c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. de

Indokolás

A cikk módosításával tárgytalanná válik a mentesítések indokolása.

Módosítás 1158
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve
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a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy
c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket foglalhatnak 
bele engedélyezési kritériumaikba vagy az 
azokkal egyenértékű, engedélyre 
vonatkozó kritériumaikba az egyes 
létesítményeknek a (3) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Módosítás 1160
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket foglalhatnak 
bele engedélyezési kritériumaikba vagy az 
azokkal egyenértékű, engedélyre 
vonatkozó kritériumaikba az egyes 
létesítményeknek a (3) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Módosítás 1161
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

4. A tagállamok feltételeket írnak elő a (3) 
bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Módosítás 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket írnak elő a (3) 
bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

Or. en



AM\883844HU.doc 35/99 PE475.982v01-00

HU

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak kötelező közös feltételeket előírni a 
kapcsolt hőtermelésre vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés tekintetében, amennyiben az 
a), b), c) és e bekezdés rendelkezései nem teljesülnek. Biztosítani kell, hogy gazdaságtalan 
vagy műszaki szempontból megbízhatatlan projekteket ne hajtsanak végre.

Módosítás 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

törölve

Or. fi

Módosítás 1164
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

törölve

Or. de

Indokolás

A cikk módosításával tárgytalanná válik a mentesítések indokolása.

Módosítás 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

a) az adott létesítmény vonatkozásában 
elvégzett költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket; vagy

Or. en

Módosítás 1166
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

a) az adott létesítmény vonatkozásában 
elvégzett költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket; vagy

Or. en

Módosítás 1167
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

a) a követelmény műszakilag nem 
valósítható meg például azért, mert nem 
áll rendelkezésre a VIII. melléklet 1. 
pontjában előírt hőterhelés;

Or. en

Módosítás 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

törölve

Or. fi

Módosítás 1169
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

törölve
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Or. de

Indokolás

A cikk módosításával tárgytalanná válik a mentesítések indokolása.

Módosítás 1170
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

b) a létesítményt a 2009/31/EK irányelv 
szerinti geológiai tárolóhelyhez közel 
helyezik el; vagy

Or. en

Módosítás 1171
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

b) az első albekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

Or. en
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Módosítás 1172
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy

Or. ro

Indokolás

Nyelvi hiba.

Módosítás 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. fi

Módosítás 1174
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. de

Indokolás

A cikk módosításával tárgytalanná válik a mentesítések indokolása.

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

c) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
többlethőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 1176
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

c) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
többlethőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 1177
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1178
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 

c) a költség-haszon elemzés szerint –
amely figyelembe veszi az összes külső 
költséget és hasznot – az azonos 
mennyiségű villamos energia és hő külön 
villamosenergia-termelés és fűtés vagy 
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képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások annak biztosítására szolgálnak, hogy a költség-haszon elemzéshez 
rövidesen rendelkezésre álló módszertan elég átfogó megközelítést alkalmaz (beleértve 
különösen a külső költségeket), valamint hogy pontosítják a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésre és DHC-re vonatkozó alternatív javaslatot.

Módosítás 1179
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

c) a teljes külső költségeket és a hasznot is 
beszámító költség-haszon elemzés szerint 
az azonos mennyiségű villamos energia és 
hő külön villamos energia, fűtés vagy 
hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. de

Indokolás

Ez biztosítja, hogy a költség-haszon elemzés módszereként olyan szélesebb körű megközelítést 
választanak, amely tartalmazza a nemzetgazdasági költségeket és hasznot az alternatív 
villamos energia, fűtés vagy hűtés biztosításához képest.

Módosítás 1180
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

b) a költség-haszon elemzés szerint a 
projekt nem költséghatékony, figyelembe 
véve az azonos mennyiségű villamos 
energia és hő külön fűtés vagy hűtés útján 
történő biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségét;

Or. en

Módosítás 1181
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket. Ezt a költség-haszon elemzést 
az adott tagállam határozza meg.

Or. en

Módosítás 1182
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a létesítmény valószínűleg a megújuló 
forrásokból származó energiával történő 
időszakos villamosenergia-termelés 
támogatására szolgál;
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Or. en

Módosítás 1183
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kapcsolt energiatermelés 
alkalmazása nem jár kedvező társadalmi-
gazdasági következménnyel;

Or. en

Módosítás 1184
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1185
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1186
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1187
Gunnar Hökmark
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1188
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. de

Indokolás

A cikk módosításával tárgytalanná válik a mentesítések indokolása. A választott megközelítés 
jelentősen csökkenti a bürokratikus költségeket és biztosítja a javaslat a szubszidiaritás 
elvével való összeegyeztethetőségét.
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Módosítás 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. fi

Módosítás 1190
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására, a tagállamoknak pedig 
figyelembe kell venniük a Bizottság 
javaslatait.

Or. ro
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Módosítás 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság jóvá nem hagyja a 
módosított feltételeket. 

Or. pl

Módosítás 1192
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről értesítik a Bizottságot. A 
Bizottság az értesítést követő hat hónapon 
belül elutasíthatja ezeket a feltételeket vagy 
javaslatot tehet azok módosítására. Ha ez 
történik, az érintett tagállam mindaddig 
nem alkalmazhatja a mentességi 
feltételeket, amíg a Bizottság kifejezetten 
el nem fogadja a feltételek ismételten 
benyújtott vagy módosított tervezetét.

Or. de
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Indokolás

A piacok és a technológiák folyamatosan továbbfejlődnek. Ennek megfelelően nagyobb 
rugalmasságra van szükség a mentesítések biztosítása terén.

Módosítás 1193
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2015. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. de

Indokolás

Egy olyan irányelv esetében, amelyet legkorábban 2013-ban kell minden uniós tagállamban 
végrehajtani, a 2014. január 1-jei dátum túlságosan rövidre szabott időtartamot képez. 
Főképp mivel a Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdésében rögzített iránymutatásokat pedig 
szintén csak 2014. január 1-jéig kell biztosítania a tagállamok számára.

Módosítás 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
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követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. ro

Módosítás 1195
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

törölve

Or. en

Módosítás 1196
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

törölve
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Or. en

Módosítás 1197
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

törölve

Or. en

Módosítás 1198
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

törölve

Or. en

Indokolás

Az (1a) (új) bekezdéssel összhangban a tagállamoknak kell meghatározniuk az engedélyezési 
kritériumok előterjesztésének legmegfelelőbb módját, valamint figyelembe kell venniük a 
helyszínnel kapcsolatos tényezőket.
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Módosítás 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatékony energiatermelést, -elosztást és 
felhasználást figyelembe veszik a városi és 
vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozásokban.

Or. fi

Módosítás 1200
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatékony energiatermelést, -elosztást és 
felhasználást figyelembe veszik a városi és 
vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozásokban.

Or. de

Indokolás

A változtatás rugalmasabbá tételhez vezet, amely lehetővé teszi az energiahatékonyság 
növelését, illetve a fogyasztás csökkentését célzó valamennyi lehetőség figyelembe vételét. 
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Módosítás 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett terveikkel.

Or. en

Módosítás 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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és vegyék figyelembe az 
(1) bekezdésben említett nemzeti fűtési és 
hűtési elemzéseket.

Or. en

Módosítás 1203
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel, ha vannak ilyenek.

Or. en

Módosítás 1204
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tervezési és építési 
előírásaik közé megfelelő intézkedéseket 
vesznek fel annak érdekében, hogy 
kihasználják a hatékony távfűtésben és 
távhűtésben, valamint a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelésben rejlő 
potenciált, és hogy kihasználják a 
2010/31/EU és 2008/28/EU irányelvekkel 
való szinergiákat.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás összefüggést hoz létre ennek az irányelvnek, valamint az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, illetve a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló irányelveknek a végrehajtása között az európai erőforrás-hatékonysági 
potenciál teljes kihasználása érdekében.

Módosítás 1205
András Gyürk
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben jelentős felújítást hajtanak 
végre egy meglévő, több mint 20 MW 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, 
az új vagy frissített engedélyben 
feltételként elő kell írni az olyan 
átalakítást, amely eredményeképpen a 
létesítmény nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítményként is 
működtethető, feltéve, ha a létesítmény 
földrajzilag úgy helyezkedik el, hogy a 
VIII. melléklet 1. pontjával összhangban 
lehetőség van a hulladékhő hőkeresleti 
pontok általi felhasználására.

törölve

A villamosenergia-termelő létesítmények 
szén-dioxid-leválasztó vagy -tároló 
létesítménnyel történő felszerelése e 
rendelkezések alkalmazásában nem 
tekintendő felújításnak.

Or. en

Módosítás 1206
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, 
tanulmányokat végeznek a létesítménynek 
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elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

a hulladékhő nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egység segítségével történő 
visszanyerését célzó technológiákkal való 
bővítésének műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságával kapcsolatban.

Or. de

Indokolás

A liberalizált villamosenergia-piacon rugalmasságot kell biztosítani. 

Módosítás 1207
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, 
tanulmányok készüljenek az olyan erőmű 
létesítésének műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságról, amely nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységen keresztül lehetővé teszi a 
hulladékhő visszanyerését.

Or. en
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Indokolás

Egy meglévő kapcsolt hőtermelési kapacitás felújításának mindig gazdasági és műszaki 
számításon kell alapulnia. Elegendő hőkeresletnek kell lennie például.

Módosítás 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben 
költséghatékonyságának és használatának
vizsgálata alapján figyelembe kell venni 
az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető.

Or. pl

Módosítás 1209
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a (2) bekezdés szerint meghatározott 
kapcsolt energiatermelési lehetőséggel 
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bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

rendelkező fejlesztési területeken jelentős 
felújítást hajtanak végre egy meglévő, több 
mint 20 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű új villamosenergia-termelő 
létesítményben vagy a 2010/75/EU 
irányelv 21. cikkével összhangban frissítik 
annak engedélyét, az új vagy frissített 
engedélyben elsőrendű feltételként elő kell 
írni az olyan átalakítás műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy ott elegendő és 
hosszú távon stabil a hőkereslet.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a (2) bekezdés szerint meghatározott 
kapcsolt energiatermelési lehetőséggel 
rendelkező fejlesztési területeken jelentős 
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villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

felújítást hajtanak végre egy meglévő, több 
mint 20 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű új villamosenergia-termelő 
létesítményben vagy a 2010/75/EU 
irányelv 21. cikkével összhangban frissítik 
annak engedélyét, az új vagy frissített 
engedélyben elsőrendű feltételként elő kell 
írni az olyan átalakítás műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy ott elegendő és 
hosszú távon stabil a hőkereslet.

Or. en

Módosítás 1211
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a (2) bekezdés szerint meghatározott 
kapcsolt energiatermelési lehetőséggel 
rendelkező fejlesztési területeken jelentős 
felújítást hajtanak végre egy meglévő, több 
mint 20 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű új villamosenergia-termelő 
létesítményben vagy a 2010/75/EU 
irányelv 21. cikkével összhangban frissítik 
annak engedélyét, az új vagy frissített 
engedélyben feltételként elő kell írni az
olyan átalakítás műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
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felhasználására.

Or. en

Módosítás 1212
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben –
a nukleáris létesítmények kivételével –
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en

Módosítás 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
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bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő további hőkeresleti pontok 
általi felhasználására, és amennyiben a 
költség-haszon elemzés szerint a 
létesítmény életciklusa során az előnyök 
felülmúlják a költségeket.

Or. en

Módosítás 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, ha az 
bizonyítottan költséghatékony, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy lehetőség van a 
hulladékhő felhasználására.
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Or. fi

Módosítás 1215
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok – a nemzeti gazdasági, 
illetve éghajlati vagy területrendezési 
viszonyok költség-haszon elemzésére is 
figyelemmel – biztosíthatják, hogy 
amennyiben jelentős felújítást hajtanak 
végre egy meglévő, több mint 20 MW 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en

Módosítás 1216
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
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bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben elsődleges 
prioritásként elő kell írni az olyan 
átalakítást, amely eredményeképpen a 
létesítmény nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítményként,
gazdaságilag életképes módon is 
működtethető, feltéve, ha a létesítmény 
földrajzilag úgy helyezkedik el, hogy a 
VIII. melléklet 1. pontjával összhangban 
lehetőség van a hulladékhő hőkeresleti 
pontok általi felhasználására.

Or. ro

Módosítás 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben –
a nukleáris létesítmények kivételével –
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 1218
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha egy ilyen, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést biztosító projekt 
műszaki, társadalmi-gazdasági és üzleti 
szempontból megvalósítható.

Or. en

Módosítás 1219
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő további hőkeresleti pontok 
általi felhasználására.

Or. en

Módosítás 1220
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető –
amennyiben célszerű és költséghatékony –
, feltéve, ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
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hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en

Indokolás

A több mint 50 MW bemenő hőteljesítményű, hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítményekre való hivatkozás összhangban van a 2008/1/EK irányelvben (I. melléklet) 
megállapított rendelkezésekkel.

Módosítás 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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Ha célszerű és költséghatékony, a
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en
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Módosítás 1222
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben jelentős felújítást hajtanak 
végre egy meglévő, több mint 20 MW 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, 
az új vagy frissített engedélyben 
feltételként elő kell írni az olyan 
átalakítást, amely eredményeképpen a 
létesítmény nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítményként is 
működtethető, feltéve, ha a létesítmény 
földrajzilag úgy helyezkedik el, hogy a 
VIII. melléklet 1. pontjával összhangban 
lehetőség van a hulladékhő hőkeresleti 
pontok általi felhasználására.

törölve

A villamosenergia-termelő létesítmények 
szén-dioxid-leválasztó vagy -tároló 
létesítménnyel történő felszerelése e 
rendelkezések alkalmazásában nem 
tekintendő felújításnak.

Or. en

Módosítás 1223
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első két albekezdés rendelkezései nem 
vonatkoznak azokra a 
tüzelőberendezésekre, amelyeknek ötéves 
átlag viszonylatában évi 1500 óránál 
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kevesebb ideig kell működniük.

Or. de

Indokolás

Itt sem lehet akadályt gördíteni a sürgetően szükséges tartalék és csúcsterhelési kapacitások 
kiépítésének útjába. 

Módosítás 1224
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. en
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Módosítás 1225
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. de

Indokolás

Ezzel a megközelítéssel már nincs szükség a mentesítésekre. 

Módosítás 1226
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. de

Módosítás 1227
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.
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Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket foglalhatnak 
bele engedélyezési kritériumaikba vagy az 
azokkal egyenértékű, engedélyre 
vonatkozó kritériumaikba az egyes 
létesítményeknek a (6) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben a költség-haszon 
elemzés szerint az azonos mennyiségű 
villamos energia és hő külön fűtés vagy 
hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket, 
vagy a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
többlethőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek.

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1229
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket foglalhatnak 
bele engedélyezési kritériumaikba vagy az 
azokkal egyenértékű, engedélyre 
vonatkozó kritériumaikba az egyes 
létesítményeknek a (6) bekezdésben 
szereplő rendelkezések alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben a költség-haszon 
elemzés szerint az azonos mennyiségű 
villamos energia és hő külön fűtés vagy 
hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket, 
vagy a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
többlethőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek.

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket írnak elő a (6) 
bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (7) bekezdésével kapcsolatos módosítással összhangban e módosítás egyértelművé 
teszi, hogy a tagállamoknak kötelező közös feltételeket előírni a kapcsolt hőtermelésre (CHP) 
vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés tekintetében, amennyiben e bekezdés a) és b) 
pontjának rendelkezései nem teljesülnek. Biztosítani kell, hogy gazdaságtalan vagy műszaki 
szempontból megbízhatatlan projekteket ne hajtsanak végre.

Módosítás 1231
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket írnak elő a (6) 
bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben

Or. en

Módosítás 1232
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve
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Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 1234
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt
hőterhelés rendelkezésre állásával 

törölve
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kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

Or. fi

Módosítás 1236
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

a) a követelmény műszakilag nem 
valósítható meg például azért, mert nem 
áll rendelkezésre a VIII. melléklet 1. 
pontjában előírt hőterhelés; vagy

Or. en

Módosítás 1237
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. de

Módosítás 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. en

Módosítás 1239
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. en

Módosítás 1240
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.
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biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1241
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

b) a költség-haszon elemzés szerint –
amely figyelembe veszi az összes külső 
költséget és hasznot – az azonos 
mennyiségű villamos energia és hő külön 
villamosenergia-termelés és fűtés és/vagy 
hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások annak biztosítására szolgálnak, hogy a költség-haszon elemzéshez 
rövidesen rendelkezésre álló módszertan elég átfogó megközelítést alkalmazzon (beleértve 
különösen a külső költségeket), valamint hogy pontosítsák a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésre és DHC-re vonatkozó alternatív javaslatot.

Módosítás 1242
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 

b) a költség-haszon elemzés szerint –
amely figyelembe veszi az összes külső 
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külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

költséget és hasznot – az azonos 
mennyiségű villamos energia és hő külön 
fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

Or. de

Indokolás

Lásd 10. cikk (4) bekezdése 14. alpontjának c) pontja.

Módosítás 1243
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

b) a költség-haszon elemzés szerint a 
projekt nem költséghatékony, figyelembe
véve az azonos mennyiségű villamos 
energia és hő külön fűtés vagy hűtés útján 
történő biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségét;

Or. en

Módosítás 1244
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a létesítmény megújuló forrásokból 
származó energiával történő időszakos 
villamosenergia-termelés támogatására 
szolgál;
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Or. en

Módosítás 1245
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kapcsolt energiatermelés 
alkalmazása nem jár kedvező társadalmi-
gazdasági következménnyel;

Or. en

Módosítás 1246
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. de

Módosítás 1247
Gunnar Hökmark
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1248
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1249
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1250
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására, a tagállamoknak pedig 
figyelembe kell venniük a Bizottság 
javaslatait.

Or. ro

Módosítás 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam addig alkalmazhatja a 
mentességi feltételeket, amíg a Bizottság
jóváhagyja a módosított feltételeket.

Or. pl

Módosítás 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

Or. ro

Módosítás 1253
Robert Goebbels
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2015. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. de

Indokolás

Egy olyan irányelv esetében, amelyet legkorábban 2013-ban kell minden uniós tagállamban 
végrehajtani, a 2014. január 1-jei dátum túlságosan rövidre szabott időtartamot képez. 
Főképp mivel a Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdésében rögzített iránymutatásokat pedig 
szintén csak 2014. január 1-jéig kell biztosítania a tagállamok számára.

Módosítás 1254
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő 
ipari létesítmények különítsék el és 
hasznosítsák ezt a hulladékhőt.

törölve

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
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csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.
A tagállamok feltételeket írhatnak elő az 
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:
a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. en

Módosítás 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 

A tagállamok felkérik az üzemeltetőket 
annak vizsgálatára, hogy műszakilag és 
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fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

gazdaságilag lehetséges-e annak
biztosítása, hogy a [ezen irányelv 
hatálybalépésének napja] után épülő vagy 
jelentősen felújított, több mint 20 MW 
teljes bemenő hőteljesítményű, hulladékhőt 
termelő ipari létesítmények különítsék el és 
hasznosítsák ezt a hulladékhőt.

Or. fr

Indokolás

Az üzemeltetőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a megoldások műszaki vagy gazdasági 
szempontból megvalósíthatók-e. Egyébiránt a távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakozással kapcsolatos beruházások nagyon sok és sokféle szereplő (közszereplők, 
háztartások, harmadik fél vállalkozások…) számára járnak haszonnal.

Módosítás 1256
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben előzetesen 
tanulmányok igazolták a műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságot. Azokra az 
ipari létesítményekre, amelyek 
alkalmazzák a hulladékhőt termelési 
folyamatuk során és ilyen módon már 
növelik az energiahatékonyságot, nem 
vonatkozik a 10. cikk (8) bekezdése.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság bizonyára átsiklott azon a lehetőségen, hogy a létesítmények már maguk 
felhasználják a termelt hőt. 

Módosítás 1257
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben egy ilyen 
projektet gazdasági, üzleti és műszaki 
szempontból megvalósíthatónak ítélnek.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1258
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben 
ökológiailag, műszakilag és hatékonyan 
megvalósítható. A hulladékhőt a termelési 
folyamatban hasznosító ipari 
létesítményekre nem vonatkoznak e 
kötelezettségek.

Or. en

Módosítás 1259
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt. Azokra az ipari 
létesítményekre, amelyek 
energiahatékonysági okokból maguk 
alkalmazzák a hulladékhőt termelési 
folyamatuk során, nem vonatkoznak a 10. 
cikk (8) bekezdésének rendelkezései.

Or. de
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Módosítás 1260
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok – amennyiben célszerű és 
költséghatékony – engedélyezési 
feltételeket vagy azzal egyenértékű 
kritériumokat fogadnak el annak 
biztosítására, hogy a [ezen irányelv 
hatálybalépésének napja] után épülő vagy 
jelentősen felújított, több mint 50 MW 
teljes bemenő hőteljesítményű, hulladékhőt 
termelő ipari létesítmények különítsék el és 
hasznosítsák a hulladékhő jelentős részét.

Or. en

Indokolás

A több mint 50 MW bemenő hőteljesítményű, hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítményekre való hivatkozás összhangban van a 2008/1/EK irányelvben (I. melléklet) 
megállapított rendelkezésekkel.

Módosítás 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben az 
műszakilag ésszerű és gazdaságos.
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Or. de

Módosítás 1262
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények – amennyiben az 
műszakilag megvalósítható és gazdasági 
szempontból ésszerű – különítsék el és 
hasznosítsák ezt a hulladékhőt.

Or. de

Indokolás

Az ipari hulladékhőt csak ott kellene hasznosítani, amennyiben az gazdasági szempontból 
ésszerű is. A tagállamoknak ezért mentesítenie kell a létesítményeket a hőhasznosítási 
kötelezettség alól abban az esetben, ha a költségek meghaladják a hasznot.

Módosítás 1263
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
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létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben ez 
gazdasági és műszaki szempontból 
költséghatékony és ésszerű.

Or. en

Módosítás 1264
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és 
hasznosítsák ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények

a) rendelkezzenek nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel, és
b) olyan területeken épüljenek fel, ahol a 
VIII. mellékletben rögzítetteknek 
megfelelően rendelkezésre állnak a 
hulladékhőt felhasználó, további 
hőkeresleti pontok.

Or. de

Indokolás

Lásd a 10. cikk (8) bekezdés (1) albekezdésének a) (új) és b) (új) pontjainak indokolását.

Módosítás 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
a hulladékhő egy részét.

Or. fi

Módosítás 1266
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadhatnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

Or. ro

Módosítás 1267
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak A nemzeti fűtési és hűtési tervekkel 
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létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

összhangban a tagállamok 
mechanizmusokat hoznak létre és 
megfelelő infrastruktúra-fejlesztési 
intézkedéseket tesznek e létesítményeknek 
a távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. A 
meglévő rendszerekhez való
csatlakoztatást attól kell függővé tenni, 
hogy magasabb szintű erőforrás-
hatékonyság és a távfűtési vagy távhűtési 
rendszerek gazdaságossága szempontjából 
és e rendszerek ügyfelei számára haszon 
érhető-e el.

Or. de

Indokolás

A már véghezvitt befektetések biztonsága, valamint a környezeti és gazdasági haszon 
biztosítása érdekében csak akkor kell hasznosítani a további ipari hőt, ha biztosított a 
magasabb szintű erőforrás-hatékonyság és a járulékos haszon.

Módosítás 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. A 
csatlakozással összefüggő költségek a 
rendszerhasználókat terhelik.

Or. fr

Indokolás

A csatlakozással összefüggő beruházások finanszírozása nem terhelhető a fűtési/hűtési 
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szolgáltatást nyújtó ipari vállalkozásokra. A költségek azon szereplőket terhelik, akik a 
csatlakozás előnyét élvezik.

Módosítás 1269
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1270
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.

Or. en

Módosítás 1271
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 

Or. de

Indokolás

Semmivel sem indokolható az ügyfél fizet elvétől való eltérés.

Módosítás 1272
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására, 
amennyiben ez gazdasági és műszaki 
szempontból költséghatékony és ésszerű.

Or. en

Indokolás

Nem hajhatók végre gazdasági szempontból előnytelen vagy műszaki szempontból 
megbízhatatlan beruházások a hulladékhő elkülönítése és hasznosítása céljából. A 
háztartásokhoz a távfűtési hálózatok juttatják el a hőt, ennélfogva a hulladékhőt termelő 
vállalkozásoktól elvárható, hogy meglévő távfűtési rendszerekhez csatlakozzanak, az viszont 
nem, hogy az egyes háztartásokhoz.

Módosítás 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására.

Or. en
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Indokolás

A távfűtési/távhűtési hálózatok kiépítésével összefüggő költségeket a hálózathasználóknak kell 
viselniük a kiegyensúlyozott költségelosztás garantálása és a piactorzulás elkerülése 
érdekében.

Módosítás 1274
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Biztosítják továbbá, hogy az érintett
létesítmények és szereplők megfelelően 
fedezzék a csatlakozással, valamint az 
általuk termelt hulladékhő fogyasztókhoz 
történő szállításához szükséges 
távfűtési/távhűtési hálózatok kiépítésével 
összefüggő költségeket.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1275
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre vagy e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának, vagy e hulladékhőnek 
az adott ágazatban elfogadott BREF 
szerinti felhasználásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1276
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának előmozdítására, 
amennyiben gazdaságos. Előírhatják 
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létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket. 

továbbá, hogy e létesítmények beruházási 
költségei közé sorolják be a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket is.

Or. ro

Módosítás 1277
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Támogatniuk kell továbbá e 
létesítményeket az általuk termelt 
hulladékhő fogyasztókhoz történő 
szállításához szükséges távfűtési/távhűtési 
hálózatok kiépítésében.

Or. en

Módosítás 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására, 
amennyiben ez a költséghatékonyság
szempontjából ésszerű. Előírhatják 
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valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

továbbá, hogy ezek a létesítmények 
viseljék a csatlakozással, valamint az 
általuk termelt hulladékhő fogyasztókhoz 
történő szállításához szükséges 
távfűtési/távhűtési hálózatok kiépítésével 
összefüggő költségeket.

Or. fi

Módosítás 1279
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására, 
amennyiben műszakilag megvalósítható. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

Or. en


