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Grozījums Nr. 1095
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

svītrots

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un
b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1096
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, ka, projektējot 
jaunas termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW, 
tiktu veikti pētījumi par to tehnisko 
iespējamību un ekonomisko izdevīgumu, 
lai:

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm ir vajadzīga lielāka elastība, jo īpaši pašvaldību līmenī. Komisijas ierosinātajās 
automātiskajās procedūrās netiek ņemti vērā vietējie apstākļi. Ir jāievēro subsidiaritātes 
princips. Komisija savā ietekmes novērtējumā nespēja pierādīt, ka tās ierosinātā centralizētā 
pieeja sniegs „labākus” rezultātus reālajā dzīvē.
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Grozījums Nr. 1097
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai projektējot 
jaunu termoelektrostaciju ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW, 
tiktu veikti pētījumi par to, vai būtu 
tehniski iespējams un ekonomiski izdevīgi 
spēkstaciju aprīkot ar iekārtām, kuras 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu.

Or. en

Pamatojums

Pirms jaunas termoelektrostacijas būvniecības būtu vienmēr jāaprēķina ekonomiskais un 
tehniskais ieguldījums. Piemēram, ir jābūt pietiekamam siltuma pieprasījumam.

Grozījums Nr. 1098
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir tehniski iespējams un no 
sociālekonomiskā un komerciālā viedokļa 
izdevīgi, jaunās termoelektrostacijas ar 
kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
20 MW tiktu aprīkotas ar augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtām, 
kuras ļauj rekuperēt siltuma 
pārpalikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1099
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis var nodrošināt, lai saskaņā ar 
ekonomikas, klimata pārmaiņu 
apkarošanas vai kosmosa izpētes 
plānošanas nosacījumu 
izmaksu/ieguvuma analīzi jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai veicināšanas 
apgabalos, kuriem saskaņā ar 2. punktu ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls, visas 
jaunās termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir tehniski iespējams un ekonomiski 
un komerciāli izdevīgi, visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir ekonomiski izdevīgi un tehniski 
iespējams, visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir iespējams un tas ir finansiāli 
izdevīgi, visas jaunās termoelektrostacijas 
ar kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
20 MW:

Or. en
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Grozījums Nr. 1104
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis var nodrošināt, lai visas 
jaunās termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW, ja 
tiek garantēta tīkla stabilitāte:

Or. ro

Pamatojums

Kļūdains tulkojums rumāņu valodā, nepieciešams pārskatīt tekstu.

Grozījums Nr. 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai, projektējot
jaunas termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. fi

Grozījums Nr. 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 

Dalībvalstis nodrošina, lai ieguldītāji, kas 
plāno būvēt jaunas termoelektrostacijas ar 
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siltumjaudu lielāku par 20 MW: kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
20 MW, pārbaudītu, vai tās:

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt prasību visiem ieguldītājiem izvērtēt iespējamās iekārtas rentabilitāti un 
izvēlēto vietu, nevis vienkārši uzspiest sistemātiski izmantojamu tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr. 1107
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir iespējams un tas ir finansiāli 
izdevīgi, visas jaunās termoelektrostacijas 
ar kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
50 MW, kuru primārā izejviela ir fosilais 
kurināmais:

Or. en

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz iekārtām ar ievadīto siltumjaudu lielāku par 50 MW ir saskaņā ar 
tiesību akta 2008/1/EK (1. pielikums) noteikumiem.

Grozījums Nr. 1108
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai pēc tam, kad 
veikta izmaksu/ieguvuma analīze, jaunas 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:



AM\883844LV.doc 9/95 PE475.982v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 1109
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai veicināšanas 
apgabalos, kuriem saskaņā ar 2. punktu ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls, visas 
jaunās termoelektrostacijas ar kopējo 
ievadīto siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1110
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai ieguldītāji, kas 
plāno būvēt jaunas termoelektrostacijas ar 
kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
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20 MW, pārbaudītu, vai tās:

Or. de

Grozījums Nr. 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW (izņemot 
kodoliekārtas):

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1112
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās 
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW (izņemot 
kodoliekārtas):

Or. en
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Grozījums Nr. 1113
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai visas jaunās
termoelektrostacijas ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW:

Dalībvalstis nodrošina, lai ieguldītāji, kas 
plāno būvēt jaunas termoelektrostacijas ar 
kopējo ievadīto siltumjaudu lielāku par 
20 MW, pārbaudītu, vai tās:

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1116
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu veikti pētījumi par to, vai siltuma 
pārpalikuma izmantošana ir tehniski 
iespējama un ekonomiski izdevīga. Ja tiek 
garantēts vietējā siltuma pārpalikuma 
patēriņš un ja tas ir ekonomiski izdevīgi, 
staciju nodrošina ar aprīkojumu, kas ļauj 
rekuperēt siltuma pārpalikumu, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtu.

Or. en

Pamatojums

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 
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presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Grozījums Nr. 1118
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu, un

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 1119
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) būtu tehniski un komerciāli izdevīgi 
uzstādīt augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtu, un

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) būtu tehnoloģiski iespējams un 
ekonomiski izdevīgi tās nodrošināt ar 
aprīkojumu, kas ļauj rekuperēt siltuma 
pārpalikumu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu, un

Or. de

Grozījums Nr. 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) būtu tehniski iespējams un ekonomiski 
izdevīgi uzstādīt aprīkojumu, kas ļauj 
rekuperēt siltuma pārpalikumu, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtu, 
un

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt prasību visiem ieguldītājiem izvērtēt iespējamās iekārtas rentabilitāti un 
izvēlēto vietu, nevis vienkārši uzspiest sistemātiski izmantojamu tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr. 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu,
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koģenerācijas iekārtu,

Or. es

Grozījums Nr. 1123
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt lielāko daļu siltuma 
pārpalikuma, un

Or. en

Grozījums Nr. 1124
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) ja tas ir iespējams, tiktu uzbūvēta 
elektroenerģijas ražošanas iekārta, kas ir 
nodrošināta ar aprīkojumu, kas ļauj 
rekuperēt siltuma pārpalikumu, izmantojot 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtu, 
un

Or. de

Grozījums Nr. 1125
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, ja tas ir ekonomiski 
izdevīgi, un

Or. ro

Grozījums Nr. 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, un

a) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt siltuma pārpalikumu, 
izmantojot augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtu, vai

Or. pl

Grozījums Nr. 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tiktu veikta to konstrukcijas 
rentabilitātes un tehniskās iespējamības 
analīze;

Or. fi

Grozījums Nr. 1128
Gunnar Hökmark
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1129
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1130
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir jānoraida prasība par to, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtas var novietot tikai siltuma 
pieprasījuma punktu tuvumā, jo tas ir pretrunā plānošanas principam, ka rūpniecības zonas 
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būtu pēc iespējas jānodala no dzīvojamajām un jaukta lietojuma zonām. Arī ar aizsardzību 
pret emisijām un iekārtu drošību saistītie apsvērumi nav savienojami ar šāda veida iekārtu 
novietošanu blakus siltuma pieprasījuma punktiem.

Grozījums Nr. 1131
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1132
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1133
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot

b) tiktu nodrošinātas ar aprīkojumu, kas 
ļauj rekuperēt daļu no siltuma
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siltuma pārpalikumu. pārpalikuma, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu, lai 
piegādātu siltumu rūpniecības procesiem, 
komerciālām telpām vai citiem siltuma 
pieprasījuma punktiem.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 1134
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) lai nodrošinātu, ka plānu 
apstiprināšanas posmā tiek apsvērtas 
iespējas šīs iekārtas novietot tādās vietās, 
kur siltuma pieprasījuma punkti var 
izmantot siltuma pārpalikumu, un ka 
vajadzības gadījumā šādām vietām tiek 
piešķirta prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) būtu tehniski iespējams un ekonomiski 
izdevīgi iekārtu novietot tādā vietā, kur 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu.
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Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt prasību visiem ieguldītājiem izvērtēt iespējamās iekārtas rentabilitāti un 
izvēlēto vietu, nevis vienkārši uzspiest sistemātiski izmantojamu tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr. 1136
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu, ja tas ir ekonomiski izdevīgi.

Or. ro

Grozījums Nr. 1137
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) lai pārliecinātos, vai var atrast tādu 
vietu, kur siltuma pieprasījuma punkti var 
izmantot siltuma pārpalikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 1138
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) būtu tehniski iespējams un komerciāli 
izdevīgi izvēlēties tādas vietas, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1139
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) vai būtu tehniski iespējams un 
ekonomiski izdevīgi iekārtas novietot tādā 
vietā, kur siltuma pieprasījuma punkti var 
izmantot siltuma pārpalikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiktu novietotas tādās vietās, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu.

b) būtu mēģinātas novietot tādās vietās, 
kur siltuma pieprasījuma punkti var 
izmantot siltuma pārpalikumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 1141
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja izmaksu/ieguvuma analīze liecina, 
ka ieguvumi ir lielāki par izmaksām, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1142
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas svītrots
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kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tiek grozīti iepriekšējie apakšpunkti, šī daļa kļuvusi lieka.

Grozījums Nr. 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Operatori 
paši veic pirmajās divās daļās minēto 
tehniskās iespējamības un ekonomiskā 
izdevīguma analīzi, pamatojoties uz 
Kopienas minimuma prasībām, kas 
izstrādātas, apspriežoties ar visām 
ieinteresētajām personām.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt prasību visiem ieguldītājiem izvērtēt iespējamās iekārtas rentabilitāti un 
izvēlēto vietu, nevis vienkārši uzspiest sistemātiski izmantojamu tehnisku risinājumu. Būtu 
jāsvītro atsauce uz VIII pielikumu, jo tas ir pārāk preskriptīvs.
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Grozījums Nr. 1145
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi.

Or. de

Pamatojums

Komisijas izvēlētā pieeja paredz pārāk daudz automātisku procedūru un ir nav pietiekami 
elastīga. Tomēr tieši elastība ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu ievērot subsidiaritātes principu, 
kas ir jādara, ņemot vērā ļoti atšķirīgos vietējos apstākļus ES dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi.

Or. fi
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Grozījums Nr. 1147
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1148
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis saskaņā ar valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plāniem 
nodrošina, ka iestādes piešķir pietiekamu 
atbalstu pakāpeniskai infrastruktūras 
attīstībai, kas ir nepieciešama, lai šīs 
iekārtas varētu pienācīgi izmantot.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
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piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 1149
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai jauno 
termoelektrostaciju ar kopējo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW operatori,
lemjot par termoelektrostaciju vietu, citu 
kritēriju starpā ņemtu vērā arī 
koģenerācijai piemērotas siltumslodzes
pieejamību saskaņā ar VIII pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1150
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
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ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar 1. punktā minēto novērtējumu 
un stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemts vērā tas, vai ir 
pieejama koģenerācijai piemērota papildu 
siltumslodze, ko vēl nenodrošina ar 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas saražoto siltumu, saskaņā ar 
1. punktā minēto novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1152
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
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ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemts vērā tas, vai ir 
pieejama koģenerācijai piemērota papildu 
siltumslodze, ko vēl nenodrošina ar 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas saražoto siltumu, saskaņā ar 
1. punktā minēto novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemts vērā tas, vai ir 
pieejama koģenerācijai piemērota papildu 
siltumslodze, ko vēl nenodrošina ar 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas saražoto siltumu, saskaņā ar 
VIII pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
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2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība
saskaņā ar VIII pielikumu.

2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemts vērā tas, vai ir 
pieejama koģenerācijai piemērota 
siltumslodze, ko vēl nenodrošina ar 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas saražoto siltumu, saskaņā ar 
VIII pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība 
saskaņā ar VIII pielikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
kritērijus, kā ir noteikts Direktīvas 
2009/72/EK 7. pantā, vai ekvivalentus 
kritērijus, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievēroti pirmās daļas noteikumi. Tām jo 
īpaši ir jānodrošina, lai, izvietojot jaunās 
iekārtas, tiktu ņemta vērā koģenerācijai 
piemērotas siltumslodzes pieejamība,
ievērojot VIII pielikumā minētās 
pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 1156
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo divu daļu noteikumus nepiemēro 
sadedzināšanas iekārtām, kuras 
paredzētas darbināt mazāk nekā 
1500 stundas gadā (aprēķināts, 
pamatojoties uz piecu gadu laikposma 
vidējo rādītāju).

Or. de

Pamatojums

Atjaunojamos enerģijas avotus var attīstīt vienīgi tad, ja ir pieejamas pietiekami liela 
rezerves jauda. Šo jaudu arī var izmantot, lai apmierinātu pieprasījumu maksimālā 
noslogojuma laikā, un to nevajadzētu kavēt pārmērīgai birokrātijai.

Grozījums Nr. 1157
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;
b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai
c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.



AM\883844LV.doc 31/95 PE475.982v01-00

LV

Or. de

Pamatojums

Pantā izdarīto grozījumu dēļ vairs nav nepieciešams pamatot atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 1158
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;
b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai
c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis to atļaujas izsniegšanas 
kritērijos vai ekvivalentos kritērijos var 
iekļaut nosacījumus atsevišķu iekārtu
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1160
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis to atļaujas izsniegšanas 
kritērijos vai ekvivalentos kritērijos var 
iekļaut nosacījumus atsevišķu iekārtu
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1161
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

4. Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en
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Grozījums Nr. 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus 
atbrīvošanai no koģenerācijai izvirzītajam prasībām, ja netiek izpildīts šīs daļas a), b) un c) 
apakšpunkts. Būtu jānodrošina, ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi 
vai tehniski pamatoti.

Grozījums Nr. 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1164
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā svītrots
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paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

Or. de

Pamatojums

Pantā izdarīto grozījumu dēļ vairs nav nepieciešams pamatot atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

a) atsevišķām iekārtām veikta 
izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
izmaksām atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilnā dzīves ciklā, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus, vai

Or. en

Grozījums Nr. 1166
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

a) atsevišķām iekārtām veikta 
izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilnā dzīves ciklā izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus, vai
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Or. en

Grozījums Nr. 1167
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;

a) prasība nav tehniski iespējama, jo, 
piemēram, nav pieejama VIII panta 
1. punktā minētā siltumslodze;

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1169
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par svītrots
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iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai

Or. de

Pamatojums

Pantā izdarīto grozījumu dēļ vairs nav nepieciešams pamatot atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 1170
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, 
vai

b) iekārta atrodas ģeoloģisko uzglabāšanas 
vietu tuvumā, kuras ir atļautas saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, vai

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt tādēļ, 
ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, 
vai

b) pirmās daļas b) apakšpunkta prasības 
par iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, 
vai
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Or. en

Grozījums Nr. 1172
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt tādēļ, 
ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, 
vai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. ro

Pamatojums

Valodas kļūda rumāņu valodas versijā — neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1174
Herbert Reul
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pantā izdarīto grozījumu dēļ vairs nav nepieciešams pamatot atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar papildu siltumslodzes 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar papildu siltumslodzes 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1178
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 

c) izmaksu/ieguvuma analīze, kurā ņemtas 
vērā visas ārējās izmaksas un ieguvumi,
liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
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dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

piegādes atsevišķā elektroenerģijas 
ražošanā un siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir ierosināti, lai nodrošinātu, ka gaidāmajā izmaksu/ieguvuma analīzes 
metodikā tiek izmantota plašāka pieeja (jo īpaši iekļaujot ārējās izmaksas), un precizētu 
alternatīvo priekšlikumu augstas efektivitātes koģenerācijai un centralizētajai siltumapgādei 
un dzesēšanai.

Grozījums Nr. 1179
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

c) izmaksu/ieguvuma analīze, kurā ņemtas 
vērā visas ārējās izmaksas un ieguvumi,
liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes atsevišķā elektroenerģijas 
ražošanā, siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. de

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai izmaksu/ieguvuma analīzes veikšanas procesā tiktu 
izmantota plašāka pieeja, t.i., kas paredz salīdzināt parasto un alternatīvo elektroenerģijas 
ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas metožu izmaksas un ieguvumus.

Grozījums Nr. 1180
Evžen Tošenovský
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
projekts nav rentabls, ņemot vērā tāda 
paša daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksas, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1181
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus. Šī 
izmaksu/ieguvuma analīze ir jānosaka 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c a) iekārta varētu darboties kā rezerves 
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iekārta intermitējošai elektroenerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1183
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c a) koģenerācijas izmantošana nesniedz 
sociālekonomisku labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Konrad Szymański
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1186
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1187
Gunnar Hökmark



PE475.982v01-00 44/95 AM\883844LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pantā izdarīto grozījumu dēļ vairs nav nepieciešams pamatot atbrīvojumus. Pārskatītā pieeja 
ievērojami samazinās administratīvās izmaksas un nodrošinās priekšlikuma atbilstību 
subsidiaritātes principam.
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Grozījums Nr. 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1190
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegtos vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus, kuri dalībvalstīm ir jāņem 
vērā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav 
apstiprinājusi grozītos nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 1192
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Tirgi un tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Tādēļ ir vajadzīga lielāka elastība atbrīvojumu 
piešķiršanā.
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Grozījums Nr. 1193
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2015. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

2014. gada 1. janvāris ir pārāk īss termiņš direktīvai, ko visās dalībvalstīs īstenos agrākais 
2013. gadā, jo īpaši tāpēc, ka saskaņā ar 19. panta 2. punktu 2014. gada 1. janvāris ir arī 
termiņš, līdz kuram Komisijai ir jāsniedz dalībvalstīm pamatnostādnes. .

Grozījums Nr. 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr Komisija 
nav skaidri akceptējusi atkārtoti iesniegtos 
vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. ro
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Grozījums Nr. 1195
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1196
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1197
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1198
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1.a punktu (jaunu) dalībvalstīm būtu jānosaka labākais veids, kā ieviest atļaujas 
izsniegšanas kritērijus un ņemt vērā ar vietu saistītos faktorus.

Grozījums Nr. 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīva 
enerģijas ražošana, sadale un 
izmantošana tiek ņemta vērā valsts 
noteikumos par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu. 

Or. fi

Grozījums Nr. 1200
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka efektīvas 
enerģijas ražošanas, sadales un 
izmantošanas nozīme tiek ņemta vērā 
valsts noteikumos par pilsētas un lauku 
teritoriālo plānošanu.

Or. de

Pamatojums

Šī pāreja ieviesīs elastīgākus noteikumus, kas ļaus izmantot visas energoefektivitātes 
palielināšanas un/vai patēriņa samazināšanas iespējas. 

Grozījums Nr. 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījms

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. 
punktā minētajiem valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plāniem.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tajos ņemtu vērā 1. punktā 
minēto valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 1203
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
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minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plāniem.

minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plāniem, ja tādi ir.

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savos plānošanas un 
būvniecības noteikumos iekļauj attiecīgus 
noteikumus, kas ļauj izmantot efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un augstas 
efektivitātes koģenerācijas potenciālu un 
izveidot sinerģijas ar Direktīvu 
2010/31/ES un 2009/28/ES. 

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka saikni starp ierosinātā direktīvas priekšlikuma īstenošanu un 
direktīvām par vispārējo ēku energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanas 
veicināšanu, lai Eiropā pilnībā tiktu izmantots resursu efektīvas izmantošanas potenciāls.

Grozījums Nr. 1205
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad 
esoša elektroenerģijas ražošanas iekārta 
ar kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 

svītrots
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Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.
Šajā noteikumā elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu aprīkošana ar oglekļa 
uztveršanas vai uzglabāšanas ierīcēm nav 
uzskatāma par to modernizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja un veikti pētījumi par 
to, cik lielā mērā ir tehniski iespējams un 
ekonomiski izdevīgi iekārtā uzstādīt 
aprīkojumu, kas ļauj rekuperēt siltuma 
pārpalikumu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju.

Or. de
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Pamatojums

Liberalizētā elektroenerģijas tirgū ārkārtīgi svarīga ir elastība..

Grozījums Nr. 1207
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, tiek veikti pētījumi par 
to, vai ir tehniski iespējams un 
ekonomiski izdevīgi spēkstaciju aprīkot ar 
iekārtām, kas ļauj rekuperēt siltuma 
pārpalikumu, izmantojot augstas 
efektivitātes koģenerāciju.

Or. en

Pamatojums

Pirms esošās termoelektrocentrāles modernizācijas būtu vienmēr jāizvērtē ieguldījuma 
ekonomiskais un tehniskais aspekts. Piemēram, ir jābūt pietiekamam siltuma pieprasījumam.

Grozījums Nr. 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
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kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek ņemta 
vērā iespēja, ka, pamatojoties uz izmaksu 
efektivitātes un izmantošanas analīzi, 
varētu tikt veikta konversija, kas ļauj 
iekārtai darboties kā augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtai.

Or. pl

Grozījums Nr. 1209
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad 
veicināšanas apgabalos, attiecībā uz 
kuriem saskaņā ar 2. punktu ir noteikts 
koģenerācijas potenciāls, esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē kā 
prioritārs tiek paredzēts nosacījums — vai 
tehniski un ekonomiski iespējama 
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur ir 
pietiekams un ilgtermiņā stabils siltuma 
pieprasījums.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad 
veicināšanas apgabalos, attiecībā uz 
kuriem saskaņā ar 2. punktu ir noteikts 
koģenerācijas potenciāls, esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē kā 
prioritārs tiek paredzēts nosacījums — vai 
tehniski un ekonomiski iespējama
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur ir 
pietiekams un ilgtermiņā stabils siltuma 
pieprasījums.

Or. en
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Grozījums Nr. 1211
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad 
veicināšanas apgabalos, attiecībā uz 
kuriem saskaņā ar 2. punktu ir noteikts 
koģenerācijas potenciāls, esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — vai tehniski un 
ekonomiski iespējama konversija, kas ļauj 
iekārtai darboties kā augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtai —, ja iekārta atrodas 
tādā vietā, kur siltuma pieprasījuma punkti 
var izmantot siltuma pārpalikumu saskaņā 
ar VIII pielikuma 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1212
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW (izņemot 
kodoliekārtas) tiek būtiski modernizēta, 
vai arī kad tai saskaņā ar Direktīvas 
2010/75/EK 21. pantu tiek atjaunināta 
atļauja, jaunajā vai atjauninātajā atļaujā vai 
licencē tiek paredzēts nosacījums —
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ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur papildu
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu saskaņā ar 
VIII pielikuma 1. punktu un kur 
izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
ieguvumi ir lielāki par iekārtas dzīves 
cikla izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja
var pierādīt, ka tas ir rentabli, un ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur var izmantot 
siltuma pārpalikumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 1215
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis var nodrošināt, lai saskaņā ar 
valsts ekonomikas, klimata pārmaiņu vai 
kosmosa izpētes plānošanas nosacījumu 
izmaksu/ieguvuma analīzi tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
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1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1216
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts prioritārs nosacījums —
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var rentabli izmantot 
siltuma pārpalikumu saskaņā ar 
VIII pielikuma 1. punktu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW (izņemot 
kodoliekārtas) tiek būtiski modernizēta, 
vai arī kad tai saskaņā ar Direktīvas 
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atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

2010/75/EK 21. pantu tiek atjaunināta 
atļauja, jaunajā vai atjauninātajā atļaujā vai 
licencē tiek paredzēts nosacījums —
konversija, kas ļauj iekārtai darboties kā 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtai 
—, ja iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1218
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
šāds augstas efektivitātes koģenerācijas 
projekts ir tehniski iespējams un no 
sociālekonomiskā un komerciālā viedokļa 
izdevīgs.
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Or. en

Grozījums Nr. 1219
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur papildu 
siltuma pieprasījuma punkti var izmantot 
siltuma pārpalikumu saskaņā ar 
VIII pielikuma 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1220
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 50 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 



AM\883844LV.doc 63/95 PE475.982v01-00

LV

paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
tas ir iespējams un to var izdarīt rentabli 
un ja iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz iekārtām ar ievadīto siltumjaudu lielāku par 50 MW ir saskaņā ar 
tiesību akta 2008/1/EK (1. pielikums) noteikumiem.

Grozījums Nr. 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

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 1. 
punktu.

Gadījumos, kad tas ir iespējams un to var 
izdarīt rentabli, dalībvalstis nodrošina, lai 
tad, kad esoša elektroenerģijas ražošanas 
iekārta ar kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1222
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tad, kad esoša 
elektroenerģijas ražošanas iekārta ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
lielāku par 20 MW tiek būtiski 
modernizēta, vai arī kad tai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/75/EK 21. pantu tiek 
atjaunināta atļauja, jaunajā vai 
atjauninātajā atļaujā vai licencē tiek 
paredzēts nosacījums — konversija, kas 
ļauj iekārtai darboties kā augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtai —, ja 
iekārta atrodas tādā vietā, kur siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu saskaņā ar VIII pielikuma 
1. punktu.

svītrots

Šajā noteikumā elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu aprīkošana ar oglekļa 
uztveršanas vai uzglabāšanas ierīcēm nav 
uzskatāma par to modernizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1223
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo divu daļu noteikumus nepiemēro 
sadedzināšanas iekārtām, kuras 
paredzētas darbināt mazāk nekā 
1500 stundas gadā (aprēķināts, 
pamatojoties uz piecu gadu laikposma 
vidējo rādītāju).
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Or. de

Pamatojums

Arī šajā gadījumā nedrīkst apdraudēt pasākumus, ar kuriem palielina ļoti nepieciešamo 
rezerves jaudu un jaudu, kas paredzēta, lai apmierinātu pieprasījumu maksimālā 
noslogojuma laikā.

Grozījums Nr. 1224
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1225
Herbert Reul
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Izmantojot izvēlēto pieeju, nav jāparedz atbrīvojumi.

Grozījums Nr. 1226
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 

svītrots
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noteikumiem, ja:
a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 1227
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis to atļaujas izsniegšanas 
kritērijos vai līdzvērtīgos kritērijos var 
iekļaut nosacījumus atsevišķu iekārtu
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja izmaksu/ieguvuma 
analīze liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā, vai ja nav 
izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar papildu siltumslodzes 
pieejamību.

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1229
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis to atļaujas izsniegšanas 
kritērijos vai līdzvērtīgos kritērijos var 
iekļaut nosacījumus atsevišķu iekārtu
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja izmaksu/ieguvuma 
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analīze liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes izmaksām atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilnā 
ekspluatācijas ciklā, ieskaitot 
ieguldījumus infrastruktūrā, vai ja nav 
izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar papildu siltumslodzes 
pieejamību.

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Pamatojums

Saskaņojot ar 10. panta 7. punkta grozījumu, ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstīm 
obligāti vajadzētu noteikt kopējus nosacījumus atbrīvošanai no siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācijai izvirzītajam prasībām, ja nav izpildīti a) un b) apakšpunkta noteikumi, tādējādi 
nodrošinot, ka netiek īstenoti tādi projekti, kuri nav ekonomiski izdevīgi vai tehniski pamatoti.
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Grozījums Nr. 1231
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis paredz nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1234
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 1236
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

a) prasība nav tehniski iespējama, jo, 
piemēram, nav pieejama VIII panta 
1. punktā minētā siltumslodze; vai

Or. en
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Grozījums Nr. 1237
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1241
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 

b) izmaksu/ieguvuma analīze, kurā ņemtas 
vērā visas ārējās izmaksas un ieguvumi,
liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
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dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

piegādes atsevišķā elektroenerģijas 
ražošanā, siltumapgādē un/vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir ierosināti, lai nodrošinātu, ka gaidāmajā izmaksu/ieguvuma analīzes 
metodikā tiek izmantota plašāka pieeja (jo īpaši iekļaujot ārējās izmaksas), un precizētu 
alternatīvo priekšlikumu augstas efektivitātes koģenerācijai un centralizētajai siltumapgādei 
un dzesēšanai.

Grozījums Nr. 1242
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu/ieguvuma analīze, kurā ņemtas 
vērā visas ārējās izmaksas un ieguvumi,
liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma siltuma piegādes atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilna dzīves 
cikla izmaksām, ieskaitot infrastruktūras 
ieguldījumus.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 10. panta 4. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1243
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā pilna 
dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
projekts nav rentabls, ņemot vērā tāda 
paša daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksas, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1244
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) iekārta darbojas kā rezerves iekārta 
intermitējošai elektroenerģijas ražošanai 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1245
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) koģenerācijas izmantošana nesniedz 
sociālekonomisku labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1246
Herbert Reul
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1247
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1248
Konrad Szymański
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1249
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1250
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegtos vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus, kuri dalībvalstīm ir jāņem 
vērā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav apstiprinājusi
grozītos nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr Komisija 
nav skaidri akceptējusi atkārtoti iesniegtos 
vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1253
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2015. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.  
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

2014. gada 1. janvāris ir pārāk īss termiņš direktīvai, ko visās dalībvalstīs īstenos agrākais 
2013. gadā, jo īpaši tāpēc, ka saskaņā ar 19. panta 2. punktu 2014. gada 1. janvāris ir arī 
termiņš, līdz kuram Komisijai ir jāsniedz dalībvalstīm pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 1254
András Gyürk
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis pieņem atļaujas 
izsniegšanas vai ekvivalentus kritērijus, 
lai nodrošinātu to, ka rūpnieciskās 
iekārtas, kuru kopējā ievadītā siltumjauda 
pārsniedz 20 MW, kurās rodas siltuma 
pārpalikums un kuras būvē vai būtiski 
modernizē pēc [direktīvas stāšanās spēkā], 
uztver un izmanto siltuma pārpalikumu.

svītrots

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.
Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā 
paredzētajiem noteikumiem, ja:
a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.



AM\883844LV.doc 81/95 PE475.982v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis prasa operatoriem izvērtēt, vai 
ir tehniski un ekonomiski iespējams 
nodrošināt to, ka rūpnieciskās iekārtas, 
kuru kopējā ievadītā siltumjauda pārsniedz 
20 MW, kurās rodas siltuma pārpalikums 
un kuras būvē vai būtiski modernizē pēc 
[direktīvas stāšanās spēkā], uztver un 
izmanto siltuma pārpalikumu.

Or. fr

Pamatojums

Operatoriem ir jānosaka, vai risinājumi ir tehniski un ekonomiski iespējami. Turklāt 
ieguldījumi saistībā ar centralizētas siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem sniegs labumu ļoti 
daudziem cilvēkiem dažādos līmeņos (valsts iestādēs, mājsaimniecībās, pakalpojumu nozares 
uzņēmumos u.c.).

Grozījums Nr. 1256
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja pirms tam veikti pētījumi, 
kas liecina, ka šāds process ir tehnoloģiski 
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iespējams un ekonomiski izdevīgs.
Direktīvas 10. panta 8. punkta 
noteikumus nepiemēro rūpnieciskajām 
iekārtām, kas izmanto savu siltuma 
pārpalikumu ražošanas procesā un 
tādējādi jau šādā veidā palielina savu 
energoefektivitāti.

Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka Komisija nav ievērojusi, ka iekārtas, iespējams, jau izmanto savu siltuma 
pārpalikumu.

Grozījums Nr. 1257
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja šāds projekts tiek vērtēts 
kā ekonomiski un komerciāli izdevīgs un 
tehniski iespējams.

Or. en

Pamatojums

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented.Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs.Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.
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Grozījums Nr. 1258
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja tas ir ekoloģiski un 
tehniski iespējams un ekonomiski 
izdevīgs. Šo prasību nepiemēro 
rūpnieciskajām iekārtām, kas izmanto 
savu siltuma pārpalikumu ražošanas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 1259
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu. Direktīvas 10. panta 
8. punktu nepiemēro iekārtām, kas 
energoefektivitātes nolūkos izmanto savu 
siltuma pārpalikumu ražošanas procesā.
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Or. de

Grozījums Nr. 1260
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai gadījumos, 
kad tas ir iespējams un to var izdarīt 
rentabli, nodrošinātu to, ka rūpnieciskās 
iekārtas, kuru kopējā ievadītā siltumjauda 
pārsniedz 50 MW, kurās rodas siltuma 
pārpalikums un kuras būvē vai būtiski 
modernizē pēc [direktīvas stāšanās spēkā], 
uztver un izmanto ievērojamu daļu siltuma 
pārpalikuma.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz iekārtām ar ievadīto siltumjaudu lielāku par 50 MW ir saskaņā ar 
tiesību akta 2008/1/EK (1. pielikums) noteikumiem.

Grozījums Nr. 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja tas ir tehnoloģiski 
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iespējams un ekonomiski izdevīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 1262
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja tas ir tehnoloģiski 
iespējams un ekonomiski izdevīgi.

Or. de

Pamatojums

Rūpniecisko iekārtu siltuma pārpalikums būtu jāizmanto vienīgi tad, ja tas ir ekonomiski 
izdevīgi. Tādēļ dalībvalstīm šīs iekārtas būtu jāatbrīvo no prasības izmantot siltuma 
pārpalikumu, ja izmaksas pārsniedz ieguvumus.

Grozījums Nr. 1263
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
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stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma
pārpalikumu.

stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu, ja tas ir ekonomiski un 
tehniski rentabli un pamatoti.

Or. en

Grozījums Nr. 1264
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā]:

a) ir aprīkotas ar augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtām, un
b) atrodas vietās, kur citi siltuma 
pieprasījuma punkti var izmantot siltuma 
pārpalikumu, kā paredzēts 
VIII pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam, ar kuru 10. panta 8. punkta pirmajā daļā iekļauj jaunu a) un 
b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. fi

Grozījums Nr. 1266
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem atļaujas izsniegšanas 
vai ekvivalentus kritērijus, lai nodrošinātu 
to, ka rūpnieciskās iekārtas, kuru kopējā 
ievadītā siltumjauda pārsniedz 20 MW, 
kurās rodas siltuma pārpalikums un kuras 
būvē vai būtiski modernizē pēc [direktīvas 
stāšanās spēkā], uztver un izmanto siltuma 
pārpalikumu.

Dalībvalstis var pieņemt atļaujas 
izsniegšanas vai ekvivalentus kritērijus, lai 
nodrošinātu to, ka rūpnieciskās iekārtas, 
kuru kopējā ievadītā siltumjauda pārsniedz 
20 MW, kurās rodas siltuma pārpalikums 
un kuras būvē vai būtiski modernizē pēc 
[direktīvas stāšanās spēkā], uztver un 
izmanto siltuma pārpalikumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1267
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 

Dalībvalstis saskaņā ar valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plāniem 
nosaka mehānismus un pieņem pienācīgus 
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tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

infrastruktūras attīstības pasākumus, lai 
nodrošinātu šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Attiecībā uz pieslēgšanu esošiem 
tīkliem ir jāizvirza nosacījums, ka ir 
jāpanāk lielāka resursu efektivitāte un 
jāveicina centralizēto siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu ekonomiskais 
izdevīgums, kā arī jāsniedz labums to 
klientiem.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu jau veikto ieguldījumu drošību un sniegto labumu videi un ekonomikai, 
rūpniecisko iekārtu siltuma pārpalikuma izmantošanu paplašina vienīgi tad, ja tā sniedz 
lielāku resursu efektivitāti un citu labumu.

Grozījums Nr. 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Pieslēguma maksu sedz tīkla 
lietotāji.

Or. fr

Pamatojums

Siltumu/aukstumu ražojošajām nozarēm nebūtu jāfinansē ieguldījumi tīklu pieslēgumos. Šīs 
izmaksas būtu jāsedz tiem, kas gūst labumu no šiem pieslēgumiem.
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Grozījums Nr. 1269
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1270
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
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tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 1271
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem.

Or. de

Pamatojums

Nav iemesla atkāpties no principa, ka par to būtu jāmaksā patērētājam.

Grozījums Nr. 1272
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
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tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

tīkliem, ja tas ir ekonomiski un tehniski 
rentabli un pamatoti.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāveic ekonomiski neizdevīgi un tehniski nepamatoti ieguldījumi, lai uztvertu un 
izmantotu siltuma pārpalikumu. Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumu nogādā līdz 
mājsaimniecībām, tādējādi var sagaidīt, ka uzņēmumi ar siltuma pārpalikumu pieslēgsies 
esošajām siltumapgādes sistēmām, nevis individuālām mājsaimniecībām.

Grozījums Nr. 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz 
patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu līdzsvarotu izmaksu sadalījumu un nepieļautu tirgus traucējumus, centralizētās 
siltumapgādes/dzesēšanas tīklu attīstības izmaksas būtu jāsedz tīkla lietotājiem.

Grozījums Nr. 1274
Paul Rübig
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās nodrošina, ka attiecīgās
iekārtas un iesaistītie dalībnieki pienācīgi 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1275
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt vai nu šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, vai šā siltuma pārpalikuma 
izmantošanu pēc attiecīgajā nozarē 
noteiktās labākās pieejamās metodes. Tās 
var paredzēt, ka šīs iekārtas sedz 
pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
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pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1276
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
veicināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, ja tas ir rentabli. Tās var paredzēt, 
ka šo iekārtu ieguldījumu izmaksās 
iekļauj pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 1277
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tām būtu jāpalīdz šīm iekārtām 
attīstīt centralizētās apkures un dzesēšanas 
tīklus, lai siltuma pārpalikumu transportētu 
līdz patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, ja tas ir rentabli. Tās var paredzēt, 
ka šīs iekārtas sedz pieslēguma maksu un 
izmaksas par centralizētās apkures un 
dzesēšanas tīklu attīstību, kas 
nepieciešama, lai siltuma pārpalikumu 
transportētu līdz patērētājiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 1279
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 

Dalībvalstis nosaka mehānismus, kā 
nodrošināt šo iekārtu pieslēgšanu 
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centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem. Tās var paredzēt, ka šīs iekārtas 
sedz pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams. Tās 
var paredzēt, ka šīs iekārtas sedz 
pieslēguma maksu un izmaksas par 
centralizētās apkures un dzesēšanas tīklu 
attīstību, kas nepieciešama, lai siltuma 
pārpalikumu transportētu līdz patērētājiem.

Or. en


