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Pakeitimas 1095
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Išbraukta.

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį; ir
b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Or. en

Pakeitimas 1096
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad kai 
planuojami nauji šiluminės elektros 
energijos gamybos įrenginiai, kurių bendra 
šiluminė galia didesnė nei 20 MW, būtų 
atliekami techninio ir ekonominio 
pagrįstumo tyrimai, siekiant, kad jie:

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia daugiau lankstumo, ypač vietos savivaldos lygiu. Automatinėse 
procedūrose, kaip, pvz., tokiose, kokias siūlo Komisija, neatsižvelgiama į vietos aplinkybes.
Turi būti laikomasi subsidiarumo principo. Savo poveikio vertinime Komisija neįrodė, kad 
centralizuotas požiūris duos „geresnių“ rezultatų tikrovės sąlygomis.



PE475.982v01-00 4/95 AM\883844LT.doc

LT

Pakeitimas 1097
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad planuojant 
naują šiluminės elektros energijos 
gamybos įrenginį, kurio bendra šiluminė 
galia didesnė nei 20 MW, būtų atlikti 
techninio ir ekonominio pagrįstumo 
tyrimai dėl galimybės įrengti elektrinę, 
kuri būtų aprūpinta įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant naujus centralizuoto šildymo pajėgumus visada turėtų būti remiamasi ekonominiais ir 
techniniais investicijų skaičiavimais. Pavyzdžiui, turi būti pakankama šilumos paklausa.

Pakeitimas 1098
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
techninėms, socialinėms ir ekonominėms 
bei komercinėms galimybėms nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, būtų aprūpinti 
įranga, leidžiančia išgauti naudotąją 
šilumą naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį.
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Or. en

Pakeitimas 1099
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės, su sąlyga, kad būtų 
atliktas nacionalinių ekonomikos, klimato 
ar teritorijų planavimo sąlygų sąnaudų ir 
naudos vertinimas, gali užtikrinti, kad visi 
nauji šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

Pakeitimas 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad srityse, 
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, visi 
nauji šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad esant 
techninėms, ekonominėms ir 
komercinėms galimybėms visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

Pakeitimas 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
ekonomiškai pagrįsta ir techniškai 
tinkama, visi nauji šiluminės elektros 
energijos gamybos kurą deginantys
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad, jei tinkama 
ir ekonomiškai efektyvu, visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos kurą 
deginantys įrenginiai, kurių bendra 
šiluminė galia didesnė nei 20 MW:
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Or. en

Pakeitimas 1104
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės gali užtikrinti, kad tais 
atvejais, kai užtikrinamas tinklo 
stabilumas, visi nauji šiluminės elektros 
energijos gamybos įrenginiai, kurių bendra 
šiluminė galia didesnė nei 20 MW:

Or. ro

Pagrindimas

Neteisingas vertimas iš rumunų kalbos, kurį reikia peržiūrėti.

Pakeitimas 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad planuojant 
naujus šiluminės elektros energijos 
gamybos įrenginius, kurių bendra šiluminė 
galia didesnė nei 20 MW, jie:

Or. fi

Pakeitimas 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad
investuotojai, planuojantys statyti naujus
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginius, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, ištirtų, ar šie 
įrenginiai:

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad nuostata būtų taikoma visiems investuotojams, reikalaujant, kad jie įvertintų 
galimos įrangos ir pasirinktos vietos ekonominį efektyvumą, o ne nustatant privalomą 
techninį sprendimą, kuris turi būti sistemiškai taikomas.

Pakeitimas 1107
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad, jei tinkama 
ir ekonomiškai efektyvu, visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kuriuose kaip pagrindinis kuro 
šaltinis naudojamas iškastinis kuras ir
kurių bendra šiluminė galia didesnė nei
50 MW:

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą įrenginiams kurių šiluminė galia didesnė nei 50 MW, ji derėtų su 
Direktyvos 2008/1/EB (1 priedo) nuostatomis.

Pakeitimas 1108
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės, atlikusios sąnaudų ir
naudos analizę, užtikrina, kad nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. fr

Pakeitimas 1109
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad srityse, 
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, visi 
nauji šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 1110
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad
investuotojai, planuojantys statyti naujus
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginius, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, imtųsi veiksmų 
nustatyti, ar šie įrenginiai:

Or. de

Pakeitimas 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
branduolinius įrenginius:

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 1112
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji 
šiluminės elektros energijos gamybos 
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
branduolinius įrenginius:

Or. en

Pakeitimas 1113
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi nauji
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW:

Valstybės narės užtikrina, kad
investuotojai, planuojantys naujus
šiluminės elektros energijos gamybos
įrenginius, kurių bendra šiluminė galia 
didesnė nei 20 MW, ištirtų, ar šie 
įrenginiai:

Or. en

Pakeitimas 1114
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 

Išbraukta.
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įrenginį; ir

Or. en

Pakeitimas 1115
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1116
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginį; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1117
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) turėtų būti atlikti naudotosios šilumos 
panaudojimo techninio ir ekonominio 
pagrįstumo tyrimai. Jei užtikrinamas 
naudotosios šilumos suvartojimas vietoje 
ir jei ji gali būti ekonomiškai teikiama, 
įrenginys aprūpinamas įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1118
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai; ir

Or. de

Pagrindimas

Clarification

Pakeitimas 1119
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti naudotąją šilumą naudojant
didelio naudingumo kogeneracijos įrenginį;
ir

a) būtų techniškai ir komerciškai pagrįsta 
sumontuoti didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį; ir

Or. en

Pakeitimas 1120
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų technologiškai pagrįsta ir 
ekonomiškai perspektyvu juos aprūpinti 
įranga, leidžiančia išgauti naudotąją šilumą 
naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį; ir

Or. de

Pakeitimas 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia
išgauti naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų techniškai ir ekonomiškai pagrįsta 
sumontuoti įrangą, leidžiančią išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu, kad nuostata būtų taikoma visiems investuotojams, reikalaujant, kad jie įvertintų 
galimos įrangos ir pasirinktos vietos ekonominį efektyvumą, o ne nustatant privalomą 
techninį sprendimą, kuris turi būti sistemiškai taikomas.

Pakeitimas 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį;

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą;

Or. es

Pakeitimas 1123
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti
didžiąją dalį naudotosios šilumos; ir

Or. en

Pakeitimas 1124
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti a) jei galima, būtų sumontuojamas 
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naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

elektros generavimo įrenginys, aprūpintas
įranga, leidžiančia išgauti naudotąją šilumą 
naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį; ir

Or. de

Pakeitimas 1125
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį, jei tai 
ekonomiškai pagrįsta; ir

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; ir

a) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia išgauti 
naudotąją šilumą naudojant didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginį; arba

Or. pl

Pakeitimas 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) būtų atlikta jų statybos ekonominio 
veiksmingumo ir techninio 
įgyvendinamumo analizė;

Or. fi

Pakeitimas 1128
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1129
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1130
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimą, kad šiluminės elektros energijos gamybos įrenginiai gali būti tik šalia šilumos 
poreikio punktų, reikėtų atmesti, kadangi jis prieštarauja principui, kad pramonės zonos 
turėtų kaip galima labiau būti atskirtos nuo gyvenamųjų ir mišraus naudojimo vietovių.
Apsaugos nuo taršos ir įrenginių saugumo aspektai taip pat prieštarauja tam, kad šios rūšies 
įrenginiai būtų montuojami greta šilumos poreikio punktų.

Pakeitimas 1131
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1132
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1133
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) būtų aprūpinti įranga, leidžiančia 
išgauti dalį naudotosios šilumos 
naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį, siekiant tiekti
šilumą pramonės reikmėms, komercinėms 
patalpoms ar kitiems šilumos poreikio
punktams;

Or. de

Pagrindimas

Clarification

Pakeitimas 1134
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) būtų užtikrinama, kad dalis planavimo 
patvirtinimo, būtų apsvarstomos 
galimybės tokius įrenginius pastatyti 
tokioje vietoje, kur naudotąją šilumą galėtų 
naudoti šilumos poreikio punktai, ir, kai 
taikytina, kad tokioms vietoms būtų 
teikiama pirmenybė.

Or. en

Pakeitimas 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) būtų techniškai ir ekonomiškai pagrįsta 
įrenginį pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad nuostata būtų taikoma visiems investuotojams, reikalaujant, kad jie įvertintų 
galimos įrangos ir pasirinktos vietos ekonominį efektyvumą, o ne nustatant privalomą 
techninį sprendimą, kuris turi būti sistemiškai taikomas.

Pakeitimas 1136
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) jei tai ekonomiškai perspektyvu, būtų 
pastatyti tokioje vietoje, kur naudotąją 
šilumą galėtų naudoti šilumos poreikio 
punktai.

Or. ro

Pakeitimas 1137
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 

b) būtų išsiaiškinama, ar galima rasti 
tokią vietą, kur naudotąją šilumą galėtų 
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poreikio punktai. naudoti šilumos poreikio punktai.

Or. de

Pakeitimas 1138
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) būtų techniškai ir ekonomiškai pagrįsta 
pasirinkti tokią vietą, kur naudotąją šilumą 
galėtų naudoti šilumos poreikio punktai.

Or. en

Pakeitimas 1139
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur 
naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

b) ar technologiškai pagrįsta ir 
ekonomiškai perspektyvu juos pastatyti 
tokioje vietoje, kur naudotąją šilumą galėtų 
naudoti šilumos poreikio punktai.

Or. de

Pakeitimas 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų pastatyti tokioje vietoje, kur b) būtų stengiamasi juos pastatyti tokioje 
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naudotąją šilumą galėtų naudoti šilumos 
poreikio punktai.

vietoje, kur naudotąją šilumą galėtų 
naudoti šilumos poreikio punktai.

Or. fi

Pakeitimas 1141
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su sąlyga, kad sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad nauda, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai), viršija sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1142
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio 
straipsnio pirmos pastraipos nuostatų. 
Visų pirma jos užtikrina, kad nustatant 
naujų įrenginių buvimo vietą būtų 
atsižvelgiama į kogeneracijai tinkamos 
šilumos apkrovos prieinamumą laikantis 
VIII priedo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1143
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio 
straipsnio pirmos pastraipos nuostatų.
Visų pirma jos užtikrina, kad nustatant 
naujų įrenginių buvimo vietą būtų 
atsižvelgiama į kogeneracijai tinkamos 
šilumos apkrovos prieinamumą laikantis 
VIII priedo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

With the amendments on earlier subparagraphs, this is no longer needed.

Pakeitimas 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Operatoriai 
patys atlieka šio straipsnio  pirmose 
dviejose pastraipose nurodytą techninę ir 
ekonominę analizę remdamiesi 
mažiausiais Bendrijos reikalavimasis, 
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nustatytais konsultuojantis su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad nuostata būtų taikoma visiems investuotojams, reikalaujant, kad jie įvertintų 
galimos įrangos ir pasirinktos vietos ekonominį efektyvumą, o ne nustatant privalomą 
techninį sprendimą, kuris turi būti sistemiškai taikomas. Nuoroda į VIII priedą turi būti 
panaikintam, kadangi jis yra pernelyg nurodomojo pobūdžio.

Pakeitimas 1145
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasirinktas požiūris apima per daug automatinių procedūrų ir teikia per mažai 
lankstumo galimybių. Tačiau tam, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo, o jo turi būti 
laikomasi, lankstumas yra labai svarbus, atsižvelgiant į didelę vietos sąlygų įvairovę ES.

Pakeitimas 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų.

Or. fi

Pakeitimas 1147
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 1148
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinių šildymo ir vėsinimo planų, 
užtikrina, kad valdžios institucijos teiktų 
pakankamą paramą infrastruktūros, 
kurios reikia, kad būdų galima tinkamai 
naudoti šiuos įrenginius, laipsniškam 
plėtojimui.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Or. de

Pagrindimas

Clarification

Pakeitimas 1149
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad naujų šiluminės elektros 
energijos gamybos įrenginių, kurių bendra 
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kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

šiluminė galia didesnė nei 20 MW, 
operatoriai, spręsdami dėl šiluminės 
elektros energijos gamybos įrenginių
buvimo vietos, be kitų kriterijų, atsižvelgtų
į kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Or. en

Pakeitimas 1150
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis šio straipsnio 1 
dalyje nurodyto vertinimo ir strategijų.

Or. en

Pakeitimas 1151
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
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pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos, kuri dar 
nėra gaunama iš didelio naudingumo 
kogeneracijos, papildomos apkrovos 
prieinamumą laikantis šio straipsnio 1 
dalyje numatyto vertinimo reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 1152
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos, kuri dar 
nėra gaunama iš didelio naudingumo 
kogeneracijos, papildomos apkrovos 
prieinamumą laikantis šio straipsnio 1 
dalyje numatyto vertinimo reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
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2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos, kuri dar 
nėra gaunama iš didelio naudingumo 
kogeneracijos, papildomos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos, kuri dar 
nėra gaunama iš didelio naudingumo 
kogeneracijos, apkrovos prieinamumą 
laikantis VIII priedo.

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą laikantis VIII priedo.

Valstybės narės patvirtina Direktyvos 
2009/72/EB 7 straipsnyje nurodytus 
leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatų. Visų pirma jos 
užtikrina, kad nustatant naujų įrenginių 
buvimo vietą būtų atsižvelgiama į 
kogeneracijai tinkamos šilumos apkrovos 
prieinamumą atsižvelgiant į VIII priede 
nustatytas gaires.

Or. en

Pakeitimas 1156
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio pirmųjų dviejų pastraipų 
nuostatos netaikomas deginimo 
įrenginiams, numatytiems eksploatuoti 
mažiau nei 1500 val. per metus 
(skaičiuojant remiantis penkių metų 
vidurkiu).

Or. de

Pagrindimas

Atsinaujinančią energiją galima toliau plėtoti tik jei esama pakankamo pajėgumų rezervo. Šių 
pajėgumų, kurie taip pat gali būti naudojami poreikiui patenkinti piko metu, plėtojimui 
neturėtų būti trukdoma pernelyg sudėtingomis biurokratinėmis procedūromis.

Pakeitimas 1157
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;
b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba
c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsnio pakeitimu panaikinamas išimčių pagrindimas.

Pakeitimas 1158
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;
b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
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reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba
c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti šio straipsnio 3 
dalies nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei:

Or. en

Pakeitimas 1160
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti šio straipsnio 3 
dalies nuostatų netaikymo atskiriems 
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įrenginiams sąlygas, jei:

Or. en

Pakeitimas 1161
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

4. Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 
dalies netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pakeitimas 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
3 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 
dalies netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms narėms turėtų būti privaloma nustatyti 
bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo sąlygas, jeigu neįvykdomos šios dalies a, b, 
c punktų sąlygos. Tuo siekiama užtikrinti, kad nebūtų įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai 
nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1164
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsnio pakeitimu panaikinamas išimčių pagrindimas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

a) atskirų įrenginių sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai); 
or
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Or. en

Pakeitimas 1166
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

a) atskirų įrenginių sąnaudų ir naudos 
analizė rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai); 
or

Or. en

Pakeitimas 1167
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu;

a) reikalavimo techniškai neįmanoma 
įvykdyti dėl, pvz., šilumos apkrovos, 
nustatytos VIII priedo 1 punkte, 
neprieinamumo;

Or. en

Pakeitimas 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1169
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsnio pakeitimu panaikinamas išimčių pagrindimas.

Pakeitimas 1170
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 

b) įrenginys yra pastatytas šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; or
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pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

Or. en

Pakeitimas 1171
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

b) šio straipsnio pirmos pastraipos b 
punkto reikalavimas, susijęs su įrenginio 
buvimo vieta, negali būti įvykdytas dėl 
poreikio pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB. arba

Or. en

Pakeitimas 1172
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio straipsnio 3 dalies b punkto 
reikalavimas, susijęs su įrenginio buvimo 
vieta, negali būti įvykdytas dėl poreikio 
pastatyti įrenginį šalia geologinio 
saugojimo vietos, leidžiamos pagal 
Direktyvą 2009/31/EB; arba

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. ro

Pagrindimas

Kalbos klaida tekste rumunų kalba. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Pakeitimas 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1174
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsnio pakeitimu panaikinamas išimčių pagrindimas.

Pakeitimas 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

c) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos papildomos apkrovos 
prieinamumu.

Or. en

Pakeitimas 1176
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

c) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos papildomos apkrovos 
prieinamumu.

Or. en

Pakeitimas 1177
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą.
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gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1178
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

c) sąnaudų ir naudos analizė, kurioje 
atsižvelgiama į visas išorės sąnaudas ir 
naudą, rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis
(elektros energijos gamyba ir šildymo ar 
vėsinimo tiekimas vyksta atskirai).

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai daromi siekiant užtikrinti, kad būsimoje sąnaudų ir naudos analizės 
metodologijoje būtų taikomas gana platus požiūris (visų pirma, įtraukiamos išorės sąnaudos) 
ir išaiškinti alternatyvų pasiūlymą dėl didelio naudingumo kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo.

Pakeitimas 1179
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad c) sąnaudų ir naudos analizė, aprėpianti 
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sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

visas išorės sąnaudas ir naudą, rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(elektros energijos gamyba ir šildymo ar 
vėsinimo tiekimas vyksta atskirai).

Or. de

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra užtikrinti, kad atliekant sąnaudų ir naudos analizę būtų laikomasi 
platesnio požiūrio, t. y., požiūrio, kurį taikant palyginamos ekonominės sąnaudos ir nauda su 
alternatyvių elektros energijos gamybos, šildymo ir vėsinimo metodų sąnaudomis ir nauda.

Pakeitimas 1180
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad
projektas yra ekonomiškai neefektyvus, 
atsižvelgiant į viso gyvavimo ciklo
sąnaudas (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1181
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 

c) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
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gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).
Sąnaudų ir naudos analizę nustato 
valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 1182
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) numatoma, kad įrenginys veiks kaip 
nepastovios elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių atsarginis 
įrenginys;

Or. en

Pakeitimas 1183
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) taikant kogeneraciją negaunama 
teigiamų socialinių ir ekonominių 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 1184
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1185
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1186
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1187
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1188
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. Išbraukta.
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apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo straipsnio pakeitimu panaikinamas išimčių pagrindimas. Peržiūrėtu pasirinktu požiūriu 
būtų labai sumažinamos administracinės išlaidos ir užtikrinama, kad pasiūlymas atitinka 
subsidiarumo principą.

Pakeitimas 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1190
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija per 6 
mėnesius nuo pranešimo gali pateikti 
siūlymus jas pakeisti, valstybės narės į 
šiuos siūlymus privalo atsižvelgti.

Or. ro

Pakeitimas 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija per 6 
mėnesius nuo pranešimo gali pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija patvirtina pakeistas 
sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 1192
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. Valstybės narės apie tokias išimties 
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apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.  
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

taikymo sąlygas praneša Komisijai. 
Komisija gali atsisakyti jas pripažinti arba 
per 6 mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti.  Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Rinkos ir technologijos vystosi visą laiką. Todėl suteikiant išimtis reikia didesnio lankstumo.

Pakeitimas 1193
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.  
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2015 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.  
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

2014 m. sausio 1 d. terminas per trumpas direktyvai, kurią anksčiausiai 2013 m. įgyvendins 
visos valstybės narės, visų pirma todėl, kad 19 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog 2014 m. 
sausio 1 d. yra Komisijos formos pateikimo valstybėms narėms terminas.  

Pakeitimas 1194
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija per 6 
mėnesius nuo pranešimo gali pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 1195
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1196
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad Išbraukta.
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nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 1197
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1198
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Laikantis 1a (nauja) dalies, nustatyti geriausią būdą pateikti leidimo kriterijus ir atsižvelgti į 
vietos faktorius turėtų valstybės narės.

Pakeitimas 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad valstybių 
narių nacionalinėse miesto ir kaimo 
teritorijų planavimo taisyklėse būtų
atsižvelgiama į efektyvią energijos 
gamybą, skirstymą ir vartojimą.

Or. fi

Pakeitimas 1200
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad
nacionalinėse miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklėse būtų atsižvelgiama į 
efektyvios energijos gamybos, skirstymo ir 
vartojimo svarbą.

Or. de

Pagrindimas

Perėjimu bus skatinama imtis lankstesnių priemonių, dėl kurių bus galima svarstyti visus 
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būdus, kaip pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir (arba) sumažinti vartojimą.

Pakeitimas 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus planus.

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 
1 dalyje nurodytus nacionalinius šildymo 
ir vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir jose būtų 
atsižvelgiama į šio straipsnio 1 dalyje
nurodytas nacionalines šildymo ir 
vėsinimo analizes.

Or. en
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Pakeitimas 1203
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo taisyklės būtų pritaikytos prie 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų leidimo 
išdavimo kriterijų ir atitiktų šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus nacionalinius šildymo ir 
vėsinimo planus, jei jų esama.

Or. en

Pakeitimas 1204
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės į savo planavimo ir 
statybos taisykles įtraukia tinkamas 
nuostatas, kuriomis vadovaujantis būtų 
galima išnaudoti efektyvaus centralizuoto 
šildymo ir didelio naudingumo 
kogeneracijos teikiamas galimybes ir 
sukurti tarpusavio ryšį su Direktyvomis 
2010/31/ES ir 2009/28/ES. 

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu čia svarstomo pasiūlymo dėl direktyvos įgyvendinimas susiejamas su 
direktyvomis dėl bendro pastatų energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
naudojimo skatinimo, siekiant visapusiškai išnaudoti efektyvaus išteklių naudojimo Europoje 
galimybes.
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Pakeitimas 1205
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Išbraukta.

Elektros energijos gamybos įrenginių 
įranga, kurioje įdiegtos anglies dioksido 
surinkimo ar saugojimo technologijos, 
pagal šias nuostatas nelaikoma 
modifikavimu.

Or. en

Pakeitimas 1206
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, būtų atliekami įrangos, 
leidžiančios išgauti naudotąją šilumą 
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pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

naudojant didelio naudingumo
kogeneraciją, sumontavimo įrenginyje 
technologinio ir ekonominio pagrįstumo 
tyrimai.

Or. de

Pagrindimas

Liberalizuotoje elektros energijos rinkoje lankstumas yra labai svarbus.

Pakeitimas 1207
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, būtų atliekami elektrinės, 
leidžiančios išgauti naudotąją šilumą 
naudojant didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginį, sumontavimo 
techninio ir ekonominio pagrįstumo 
tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

Modifikuojant esamus centralizuoto šildymo pajėgumus visada turėtų būti remiamasi 
ekonominiais ir techniniais investicijų skaičiavimais. Pavyzdžiui, turi būti pakankama šilumos 
paklausa.
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Pakeitimas 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, išduodant naują ar atnaujintą 
leidimą ar licenciją, remiantis ekonominio 
efektyvumo ir naudojimo analize, turi būti 
atsižvelgta į įrenginio pertvarkymą taip, 
kad jis galėtų veikti kaip didelio 
naudingumo kogeneracijos įrenginys.

Or. pl

Pakeitimas 1209
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 

Valstybės narės užtikrina, kad srityse,
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, pirmenybinė naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymo taip, kad jis galėtų veikti kaip 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, techninis ir ekonominis 
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laikantis VIII priedo 1 punkto. pagrįstumas, jei tik įrenginys yra 
pastatytas toje vietoje, kur yra 
pakankamas, ilgalaikis ir nuolatinis
šilumos poreikis.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad srityse,
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, pirmenybinė naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymo taip, kad jis galėtų veikti kaip 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, techninis ir ekonominis 
pagrįstumas, jei tik įrenginys yra 
pastatytas toje vietoje, kur yra 
pakankamas, ilgalaikis ir nuolatinis
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šilumos poreikis.

Or. en

Pakeitimas 1211
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad srityse,
kuriose yra galimybių skatinti 
kogeneraciją, kaip apibrėžta 2 dalyje, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio
pertvarkymo taip, kad jis galėtų veikti kaip 
didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, techninis ir ekonominis 
pagrįstumas, jei tik įrenginys yra 
pastatytas toje vietoje, kur naudotąją 
šilumą galima naudoti šilumos poreikio 
punktuose laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pakeitimas 1212
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
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modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

branduolinius įrenginius, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pakeitimas 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti papildomo šilumos poreikio 
punktuose laikantis VIII priedo 1 punkto, ir 
jei sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
gaunama nauda, atsižvelgiant į visą 
gyvavimo ciklą.

Or. en

Pakeitimas 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys ir įrodoma, kad tai gali būti 
ekonomiškai efektyvu, jei tik įrenginys yra 
pastatytas toje vietoje, kur naudotąją 
šilumą galima naudoti.

Or. fi

Pakeitimas 1215
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės, su sąlyga, kad būtų 
atliktas nacionalinių ekonominių, klimato 
ar teritorijų planavimo sąlygų sąnaudų ir 
naudos vertinimas, gali užtikrinti, kad, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
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naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pakeitimas 1216
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, vienas iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos prioritetų būtų 
įrenginio pertvarkymas taip, kad jis galėtų 
veikti kaip didelio naudingumo 
kogeneracijos įrenginys, jei tik įrenginys 
yra pastatytas toje vietoje, kur naudotąją 
šilumą galima ekonomiškai perspektyviu 
būdu naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. ro

Pakeitimas 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, išskyrus 
branduolinius įrenginius, iš esmės 
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2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1218
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik tokį projektą plėtojant 
didelio naudingumo kogeneraciją galima 
įgyvendinti techniniu, socialiniu, 
ekonominiu ir komerciniu požiūriu.
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Or. en

Pakeitimas 1219
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlygų būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti papildomo šilumos poreikio 
punktuose laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pakeitimas 1220
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 50 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
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kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys, jei tinkama ir 
ekonomiškai efektyvu, yra pastatytas toje 
vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą įrenginiams kurių šiluminė galia didesnė nei 50 MW, ji derėtų su 
Direktyvos 2008/1/EB (1 priedo) nuostatomis.

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Valstybės narės, jei tinkama ir 
ekonomiškai efektyvu, užtikrina, kad, jei 
esamas elektros energijos gamybos 
įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Or. en

Pakeitimas 1222
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, jei esamas 
elektros energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra nominali šiluminė galia yra 
didesnė nei 20 MW, iš esmės 
modifikuojamas arba jei pagal Direktyvos 
2010/75/ES 21 straipsnį atnaujinamas jo 
leidimas, viena iš naujo ar atnaujinto 
leidimo ar licencijos sąlyga būtų įrenginio 
pertvarkymas taip, kad jis galėtų veikti 
kaip didelio naudingumo kogeneracijos 
įrenginys, jei tik įrenginys yra pastatytas 
toje vietoje, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose 
laikantis VIII priedo 1 punkto.

Išbraukta.

Elektros energijos gamybos įrenginių 
įranga, kurioje įdiegtos anglies dioksido 
surinkimo ar saugojimo technologijos, 
pagal šias nuostatas nelaikoma 
modifikavimu.

Or. en

Pakeitimas 1223
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio pirmųjų dviejų pastraipų 
nuostatos netaikomas deginimo 
įrenginiams, numatytiems eksploatuoti 
mažiau nei 1500 val. per metus 
(skaičiuojant remiantis penkių metų 
vidurkiu).

Or. de
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Pagrindimas

Vėlgi, neturi būti trukdoma kurti labai reikalingą pajėgumų rezervą ir pajėgumą patenkinti 
poreiki piko metu.

Pakeitimas 1224
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1225
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti.  Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo požiūriu panaikinamas poreikis daryti išimtis.

Pakeitimas 1226
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
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b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. de

Pakeitimas 1227
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio 
straipsnio 6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Išbraukta.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
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kriterijus, gali nustatyti šio straipsnio 6 
dalies nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei sąnaudų ir 
naudos analizė rodo, kad sąnaudos viršija 
naudą, palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai), 
arba jei neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos papildomos apkrovos 
prieinamumu.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1229
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio
6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės, patvirtindamos leidimų 
išdavimo kriterijus ar lygiaverčius leidimo 
kriterijus, gali nustatyti šio straipsnio 6 
dalies nuostatų netaikymo atskiriems 
įrenginiams sąlygas, jei sąnaudų ir 
naudos analizė rodo, kad sąnaudos viršija 
naudą, palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai), 
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arba jei neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos papildomos apkrovos 
prieinamumu.

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės nustato šio straipsnio 6 
dalies netaikymo sąlygas, jei:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 10 straipsnio 7 dalies pakeitimą, šiuo pakeitimu paaiškinama, kad valstybėms 
narėms turėtų būti privaloma nustatyti bendrąsias kogeneracijos reikalavimo netaikymo 
sąlygas, jeigu neįvykdomi šios dalies a ir b punkto reikalavimai. Tuo siekiama užtikrinti, kad
nebūtų įgyvendinami ekonomiškai ir techniškai nepagrįsti projektai.

Pakeitimas 1231
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti šio straipsnio 
6 dalies netaikymo sąlygas, jei:

Valstybės narės nustato šio straipsnio 6 
dalies netaikymo sąlygas, jei

Or. en

Pakeitimas 1232
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

Išbraukta.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1234
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 1236
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) neįvykdytos VIII priedo 1 punkte
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba

a) reikalavimo techniškai neįmanoma 
įvykdyti dėl, pvz., šilumos apkrovos, 
nustatytos VIII priedo 1 punkte, 
neprieinamumo; arba

Or. en

Pakeitimas 1237
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1239
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 

Išbraukta.
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investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

Or. en

Pakeitimas 1240
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą.

Or. en

Pakeitimas 1241
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė, kurioje 
atsižvelgiama į visas išorės sąnaudas ir 
naudą, rodo, kad sąnaudos viršija naudą, 
palyginti su viso gyvavimo ciklo 
sąnaudomis (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis
(elektros energijos gamyba ir šildymo ir 
(arba) vėsinimo tiekimas vyksta atskirai).

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai daromi siekiant užtikrinti, kad būsimoje sąnaudų ir naudos analizės 
metodologijoje būtų taikomas gana platus požiūris (visų pirma, įtraukiamos išorės sąnaudos) 
ir išaiškinti alternatyvų pasiūlymą dėl didelio naudingumo kogeneracijos ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo.

Pakeitimas 1242
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis 
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė, aprėpianti 
visas išorės sąnaudas ir naudą, rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

Or. de

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 4 dalies 14 punkto c papunktį.

Pakeitimas 1243
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai tiekiamas 
toks pat elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).

b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad
projektas yra ekonomiškai neefektyvus, 
atsižvelgiant į viso gyvavimo ciklo
sąnaudas (įskaitant investicijas į 
infrastruktūrą), kai tiekiamas toks pat 
elektros energijos ir šilumos kiekis
(šildymas ar vėsinimas tiekiami atskirai).
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Or. en

Pakeitimas 1244
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įrenginys veikia kaip nepastovios 
elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių atsarginis 
įrenginys;

Or. en

Pakeitimas 1245
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) taikant kogeneraciją negaunama 
teigiamų socialinių ir ekonominių 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 1246
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 

Išbraukta.
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atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 1247
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1248
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 

Išbraukta.
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sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1249
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1250
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija per 6 
mėnesius nuo pranešimo gali pateikti 
siūlymus jas pakeisti, valstybės narės į 
šiuos siūlymus privalo atsižvelgti.

Or. ro
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Pakeitimas 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2016 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti.
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija
patvirtina pakeistas sąlygas.

Or. pl

Pakeitimas 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija per 6 
mėnesius nuo pranešimo gali pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 1253
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Valstybės narės iki 2015 m. sausio 1 d.
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali atsisakyti 
jas pripažinti arba per 6 mėnesius nuo 
pranešimo pateikti siūlymus jas pakeisti. 
Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė 
netaiko išimties sąlygų, kol Komisija 
aiškiai pripažįsta iš naujo pateiktas arba 
pakeistas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

2014 m. sausio 1 d. terminas per trumpas direktyvai, kurią anksčiausiai 2013 m. įgyvendins 
visos valstybės narės, visų pirma todėl, kad 19 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog 2014 m. 
sausio 1 d. yra Komisijos formos pateikimo valstybėms narėms terminas.  

Pakeitimas 1254
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių 
bendra šiluminė galia yra didesnė nei 
20 MW ir kurie sukurti arba iš esmės 
modifikuoti po [šios direktyvos 
įsigaliojimo], būtų surenkama ir 
naudojama jų naudotoji šiluma.

Išbraukta.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
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įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.
Valstybės narės gali nustatyti pirmosios 
pastraipos nuostatų netaikymo sąlygas, 
jei:
a) neįvykdytos VIII priedo 2 punkte 
nustatytos ribinės sąlygos, susijusios su 
šilumos apkrovos prieinamumu; arba
b) sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad 
sąnaudos viršija naudą, palyginti su viso 
gyvavimo ciklo sąnaudomis (įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą), kai 
tiekiamas toks pat elektros energijos ir 
šilumos kiekis (šildymas ar vėsinimas 
tiekiami atskirai).
Valstybės narės iki 2014 m. sausio 1 d. 
apie tokias išimties taikymo sąlygas 
praneša Komisijai. Komisija gali 
atsisakyti jas pripažinti arba per 6 
mėnesius nuo pranešimo pateikti 
siūlymus jas pakeisti. Tokiais atvejais 
atitinkama valstybė narė netaiko išimties 
sąlygų, kol Komisija aiškiai pripažįsta iš 
naujo pateiktas arba pakeistas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 

Valstybės narės reikalauja, kad 
operatoriai įvertintų, ar techniškai ir 
ekonomiškai įmanoma užtikrinti, kad 
pramonės įrenginiuose, kuriuose susidaro 
naudotosios šilumos, kurių bendra šiluminė 
galia yra didesnė nei 20 MW ir kurie 
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kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

sukurti arba iš esmės modifikuoti po [šios 
direktyvos įsigaliojimo], būtų surenkama ir 
naudojama jų naudotoji šiluma.

Or. fr

Pagrindimas

Operatoriai privalo nustatyti, ar sprendimai yra techniškai ir ekonomiškai pagrįsti. Be to, 
investicijos į jungtis su centrinio šildymo ir aušinimo tinklais bus naudingos daugeliui žmonių 
daugelyje skirtingų sričių (viešosioms institucijoms, namų ūkiams, paslaugų sektoriaus 
įmonėms ir t. t.).

Pakeitimas 1256
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės, su sąlyga, kad pirmiausia 
būtų atlikti tyrimai, kuriais būtų 
parodoma, kad procesas yra 
technologiškai ir ekonomiškai pagrįstas,
patvirtina leidimų išdavimo kriterijus arba 
lygiaverčius leidimo kriterijus, siekdamos 
užtikrinti, kad pramonės įrenginiuose, 
kuriuose susidaro naudotosios šilumos, 
kurių bendra šiluminė galia yra didesnė nei 
20 MW ir kurie sukurti arba iš esmės 
modifikuoti po [šios direktyvos 
įsigaliojimo], būtų surenkama ir naudojama 
jų naudotoji šiluma. 10 straipsnio 8 dalies 
nuostatos netaikomos pramonės 
įrenginiams, kuriuose jų naudotoji šiluma 
naudojama gamybos procese ir tuo būdu 
jų energijos vartojimo efektyvumas jau 
yra padidintas.

Or. de

Pagrindimas

Atrodom kad Komisija neatkreipė dėmesio į tai, kad nuosava naudotoji šiluma įrenginiuose 
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jau gali būti naudojama.

Pakeitimas 1257
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jeigu nustatoma, kad tokį projektą 
ekonominiu, komerciniu ir techniniu 
požiūriu galima įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1258
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų Valstybės narės patvirtina leidimų 
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išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jei tai galima ekologiškai, 
techniškai ir efektyviai įgyvendinti. Šie 
įpareigojimai netaikomi pramonės 
įrenginiams, kuriuose jų naudotoji šiluma 
naudojama gamybos procese.

Or. en

Pakeitimas 1259
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma. 10 straipsnio 8 dalies nuostatos 
netaikomos įrenginiams, kuriuose 
siekiant efektyvia vartoti energiją jų 
naudotoji šiluma naudojama gamybos 
procese.

Or. de

Pakeitimas 1260
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, jei 
tinkama ir ekonomiškai efektyvu, kad 
pramonės įrenginiuose, kuriuose susidaro 
naudotosios šilumos, kurių bendra šiluminė 
galia yra didesnė nei 50 MW ir kurie 
sukurti arba iš esmės modifikuoti po [šios 
direktyvos įsigaliojimo], būtų surenkama ir 
naudojama didelė dalis jų naudotosios 
šilumos.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą įrenginiams kurių šiluminė galia didesnė nei 50 MW, ji derėtų su 
Direktyvos 2008/1/EB (1 priedo) nuostatomis.

Pakeitimas 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jei tai technologiškai pagrįsta ir 
ekonomiškai perspektyvu.

Or. de



AM\883844LT.doc 85/95 PE475.982v01-00

LT

Pakeitimas 1262
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jei tai technologiškai perspektyvu 
ir ekonomiškai pagrįsta.

Or. de

Pagrindimas

Pramonės naudotoji šiluma turi būti naudojama, kai tai taip pat ekonomiškai pagrįsta. Todėl 
valstybės narės turėtų leisti netaikyti reikalavimo įrenginiams naudoti naudotąją šilumą tais 
atvejais, kai sąnaudos viršija naudą.

Pakeitimas 1263
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
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surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma, jei tai technologiškai ir 
ekonomiškai efektyvu ir pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 1264
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo]:

a) būtų sumontuojami naudingumo 
kogeneracijos įrenginiai ir
b) šie pramonė įrenginiai būtų pastatyti 
vietose, kur naudotąją šilumą galima 
naudoti šilumos poreikio punktuose, kaip 
aprašyta VIII priede.

Or. de

Pagrindimas

Žr. pakeitimo, kuriuo į 10 straipsnio 8 dalies 1 punktą įtraukiami nauji a ir b papunkčiai.

Pakeitimas 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fi

Pakeitimas 1266
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės patvirtina leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Valstybės narės gali patvirtinti leidimų 
išdavimo kriterijus arba lygiaverčius 
leidimo kriterijus, siekdamos užtikrinti, 
kad pramonės įrenginiuose, kuriuose 
susidaro naudotosios šilumos, kurių bendra 
šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW ir 
kurie sukurti arba iš esmės modifikuoti po 
[šios direktyvos įsigaliojimo], būtų 
surenkama ir naudojama jų naudotoji 
šiluma.

Or. ro

Pakeitimas 1267
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus,
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinių šildymo ir vėsinimo planų,
nustato mechanizmus ir imasi tinkamų 
infrastruktūros plėtros priemonių, kad 
būtų užtikrinamas šių įrenginių
prijungimas prie centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų. Jungtimis su esamais 
tinklais turi būti siekiama didesnio 
išteklių naudojimo efektyvumo lygio ir
teikti naudą centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo sistemų ekonominio 
perspektyvumo aspektu ir naudą jų 
klientams.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti jau padarytų investicijų saugumą ir naudą aplinkai ir ekonomikai, 
pramonės naudotosios šilumos naudojimas turi būti plėtojamas tik jei dėl to ištekliai 
naudojami efektyviau ir gaunama papildoma nauda.

Pakeitimas 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Prijungimo išlaidas padengia 
tinklo naudotojai.

Or. fr
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Pagrindimas

Pramonė, gaminanti šilumą ar šaltį, neturėtų viena pati finansuoti investicijas į tinklo jungtis.
Šias išlaidas turi padengti šalys, gaunančios naudos iš šių jungčių.

Pakeitimas 1269
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1270
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų.

Or. en

Pakeitimas 1271
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų.

Or. de

Pagrindimas

Nėra priežasties netaikyti principo, kad vartotojas turėtų mokėti.

Pakeitimas 1272
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų, jei tai ekonomiškai ir techniškai 
efektyvu ir pagrįsta.

Or. en

Pagrindimas

Naudotosios šilumos surinkimui ir naudojimui neturėtų būti daromos neekonomiškos ir 
techniškai nepagrįstos investicijos. Centralizuoto šildymo sistemomis šiluma perduodama 
namų ūkiams, todėl klaidinga manyti, kad įmonės, turinčios naudotosios šilumos, prisijungs 
prie esamų centralizuotų šildymo sistemų, tačiau neprisijungs prie atskirų namų ūkių.

Pakeitimas 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių 
įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų.

Or. en

Pagrindimas

Centrinio šildymo ir (arba) vėsinimo tinklų plėtros išlaidas turi padengti tinklo naudotojai 
siekiat užtikrinti išlaidų paskirstymo pusiausvyrą ir išvengti rinkos iškraipymo.
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Pakeitimas 1274
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos užtikrina, kad atitinkamų
įrenginių operatoriai ir susiję dalyviai 
tinkamai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1275
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti, kad šie įrenginiai būtų 
prijungiami prie centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų arba ši naudotoji šiluma 
būtų naudojama laikantis nustatytų 
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ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

atitinkamo sektoriaus GPGB (geriausias 
prieinamas gamybos būdas) 
informaciniame dokumente. Jos gali 
reikalauti, kad šių įrenginių operatoriai 
padengtų prijungimo mokesčius ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1276
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo
mokesčius ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų, skirtų jų naudotajai 
šilumai transportuoti vartotojams, 
sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės, jei tai ekonomiškai 
efektyvu, nustato mechanizmus, skirtus
skatinti šių įrenginių prijungimą prie 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų.
Jos gali reikalauti, kad į investicijų į šiuos 
įrenginius sąnaudas būtų įtraukti
prijungimo mokesčiai ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudos.

Or. ro
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Pakeitimas 1277
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių
operatoriai padengtų prijungimo 
mokesčius ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų, skirtų jų naudotajai 
šilumai transportuoti vartotojams, 
sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos turėtų šių įrenginių
operatoriams teikti paramą kuriant
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklus, 
skirtus šių įrenginių naudotajai šilumai 
transportuoti vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų, jei tai pagrįsta ekonominio 
efektyvumo aspektu. Jos gali reikalauti, 
kad šių įrenginių operatoriai padengtų 
prijungimo mokesčius ir centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo tinklų, skirtų jų 
naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Or. fi
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Pakeitimas 1279
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti šių įrenginių prijungimą 
prie centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
tinklų. Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo mokesčius 
ir centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų, 
skirtų jų naudotajai šilumai transportuoti 
vartotojams, sukūrimo sąnaudas.

Valstybės narės nustato mechanizmus, 
skirtus užtikrinti, kai tai techniškai 
įmanoma, šių įrenginių prijungimą prie 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklų.
Jos gali reikalauti, kad šių įrenginių 
operatoriai padengtų prijungimo 
mokesčius ir centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo tinklų, skirtų jų naudotajai 
šilumai transportuoti vartotojams, 
sukūrimo sąnaudas.

Or. en


