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Poprawka 1095
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

skreślony

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz
b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

Or. en

Poprawka 1096
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przy planowaniu nowych instalacji 
elektrociepłowniczych o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW przeprowadzone zostały studia 
wykonalności technicznej i opłacalności, 
tak aby:

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, potrzebują więcej elastyczności. 
Automatyzmy proponowane przez Komisję nie są w stanie sprostać warunkom lokalnym. 
Konieczna jest również zgodność z zasadą pomocniczości. W swojej ocenie skutków Komisja 
nie wykazała w wystarczającym stopniu, że jej centralistyczne podejście w rzeczywistości 
prowadzi do „lepszych” wyników.

Poprawka 1097
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
trakcie planowania nowych instalacji 
elektrociepłowniczych o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW przeprowadzano badania w zakresie 
wykonalności technicznej i ekonomicznej 
budowy elektrowni wyposażonej w 
instalacje umożliwiające odzyskiwanie 
ciepła odpadowego przy wykorzystaniu 
wysokosprawnej jednostki kogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie potencjału w zakresie CHP powinno się zawsze opierać na inwestycyjnych 
obliczeniach ekonomicznych i technicznych. Niezbędne jest na przykład wystarczające 
zapotrzebowanie na ciepło.

Poprawka 1098
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby Państwa członkowskie dopilnowują, o ile 



AM\883844PL.doc 5/104 PE475.982v01-00

PL

wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

jest to możliwe pod względem 
technicznym, społeczno-ekonomicznym i 
komercyjnym, aby nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW były wyposażone w urządzenia 
umożliwiające odzyskiwanie ciepła 
odpadowego za pomocą wysokosprawnej 
jednostki kogeneracji.

Or. en

Poprawka 1099
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie mogą dopilnować, 
o ile przeprowadzą analizę kosztów i 
korzyści krajowych warunków 
gospodarczych i klimatycznych lub 
warunków dotyczących planowania 
przestrzennego, aby wszystkie nowe 
instalacje elektrociepłownicze o całkowitej 
mocy ciepła doprowadzonego większej niż 
20 MW:

Or. en

Poprawka 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 

Państwa członkowskie dopilnowują w
przypadku obszarów wspierania z 
potencjałem kogeneracji określonym w 
ust. 2, aby wszystkie nowe instalacje 
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MW: elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, o ile 
jest to wykonalne pod względem 
technicznym, ekonomicznym i 
komercyjnym, aby wszystkie nowe 
instalacje elektrociepłownicze o całkowitej 
mocy ciepła doprowadzonego większej niż 
20 MW:

Or. en

Poprawka 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, z 
zastrzeżeniem ekonomicznych kryteriów 
wykonalności i technicznej przydatności,
aby wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze do spalania o 
całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW:

Or. en
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, o ile 
jest to właściwe i opłacalne, aby wszystkie 
nowe instalacje elektrociepłownicze do 
spalania o całkowitej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW:

Or. en

Poprawka 1104
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie mogą dopilnować, 
jeśli zapewniona jest stabilność sieci, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. ro

Uzasadnienie

Nieprawidłowe tłumaczenie na język rumuński, wymaga weryfikacji.

Poprawka 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podczas planowania nowych instalacji 
elektrociepłowniczych o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. fi

Poprawka 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
inwestorzy planujący budowę nowych 
instalacji elektrociepłowniczych o 
całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW sprawdzali, czy:

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie wszystkich inwestorów poprzez naleganie na to, by oceniali 
opłacalność wyposażenia i wybranej lokalizacji, zamiast narzucania rozwiązania 
technicznego, które musi być stosowane systematycznie.

Poprawka 1107
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie



AM\883844PL.doc 9/104 PE475.982v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, o ile 
jest to właściwe i opłacalne, aby wszystkie 
nowe instalacje elektrociepłownicze 
wykorzystujące paliwa kopalne jako 
pierwotny materiał wsadowy o całkowitej 
mocy ciepła doprowadzonego większej niż 
50 MW:

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie instalacji o całkowitej mocy ciepła odprowadzonego większej niż 50 MW jest 
zgodne z przepisami dyrektywy 2008/1/WE (załącznik 1).

Poprawka 1108
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, po 
przeprowadzeniu analizy kosztów i 
korzyści, aby nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. fr

Poprawka 1109
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują w 
przypadku obszarów wspierania z 
potencjałem kogeneracji określonym w 
ust. 2, aby wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1110
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
inwestorzy, którzy planują budowę 
nowych instalacji elektrociepłowniczych o 
całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW, ocenili, czy:

Or. de
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Poprawka 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW, z wyłączeniem instalacji jądrowych:

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1112
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW, z wyłączeniem instalacji jądrowych:

Or. en
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Poprawka 1113
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
inwestorzy planujący nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW sprawdzali, czy:

Or. en

Poprawka 1114
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1115
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

skreślona
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Or. en

Poprawka 1116
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1117
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) zostały zbadane pod kątem technicznej i 
ekonomicznej wykonalności 
wykorzystania ciepła odpadowego. Jeśli 
zapewnione jest oszczędne wykorzystanie 
ciepła odpadowego na rynku lokalnym, 
zakład powinien dysponować
wyposażeniem umożliwiającym
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
wykorzystaniu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities).In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Poprawka 1118
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło, oraz

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 1119
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) montaż wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji był racjonalny pod względem 
technicznym i komercyjnym, oraz

Or. en
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Poprawka 1120
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) w miarę opłacalności i przydatności 
technicznej zostały wyposażone w sposób 
umożliwiający odzyskiwanie ciepła 
odpadowego przy użyciu wysokosprawnej 
jednostki kogeneracji, oraz

Or. de

Poprawka 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, którego montaż jest 
wykonalny pod względem technicznym i 
ekonomicznym, oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie wszystkich inwestorów poprzez naleganie na to, by oceniali 
opłacalność wyposażenia i wybranej lokalizacji, zamiast narzucania rozwiązania 
technicznego, które musi być stosowane systematycznie.
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Poprawka 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji,

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego,

Or. es

Poprawka 1123
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie znacznej większości ciepła 
odpadowego, oraz

Or. en

Poprawka 1124
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 

a) w miarę możliwości wybudowano 
elektrownię posiadającą wyposażenie 
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użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

umożliwiające odzyskiwanie ciepła 
odpadowego przy użyciu wysokosprawnej 
jednostki kogeneracji, oraz

Or. de

Poprawka 1125
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, jeśli jest to wykonalne 
ekonomicznie, oraz

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, lub

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przeprowadzano analizę opłacalności 
ekonomicznej i wykonalności technicznej 
ich budowy,

Or. fi

Poprawka 1128
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. en

Poprawka 1129
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. en
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Poprawka 1130
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Zalecenie, zgodnie z którym instalacje elektrociepłownicze o mocy większej niż 20 MW 
miałyby zostać zlokalizowane wyłącznie w miejscach, które znajdują się w pobliżu punktów 
zapotrzebowania na ciepło, należy odrzucić, ponieważ stoi ono w sprzeczności z zasadą 
planowania, zgodnie z którą obszary przemysłowe powinny znajdować się możliwe jak 
najdalej od obszarów mieszkalnych i mieszanych. Również argumenty związane z ochroną 
przed imisjami lub z bezpieczeństwem instalacji przemawiają przeciwko lokalizacji tych 
instalacji w pobliżu punktów zapotrzebowania na ciepło.

Poprawka 1131
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. en

Poprawka 1132
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. en

Poprawka 1133
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie części ciepła odpadowego 
przy użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji na potrzeby dostarczania 
ciepła wykorzystywanego w procesach 
przemysłowych i punktach 
zapotrzebowania na ciepło, a także 
ogrzewania powierzchni przemysłowych 
lub gospodarstw domowych.

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 1134
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) dopilnowały, aby w ramach 
zatwierdzania planów rozpatrzono 
możliwości zlokalizowania takich 
instalacji w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło oraz 
aby w stosownych przypadkach lokalizacje 
takie były objęte priorytetem.

Or. en

Poprawka 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) zlokalizowanie instalacji było 
wykonalne pod względem technicznym i 
ekonomicznym w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie wszystkich inwestorów poprzez naleganie na to, by oceniali 
opłacalność wyposażenia i wybranej lokalizacji, zamiast narzucania rozwiązania
technicznego, które musi być stosowane systematycznie.

Poprawka 1136
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w 
którym ciepło odpadowe może być 
wykorzystane w punktach zapotrzebowania 
na ciepło.

b) były zlokalizowane w miejscu, w 
którym ciepło odpadowe może być 
wykorzystane w punktach zapotrzebowania 
na ciepło, jeśli jest to uzasadnione z 
ekonomicznego punktu widzenia.

Or. ro

Poprawka 1137
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) zbadano, czy można znaleźć miejsce, w 
którym ciepło odpadowe może być 
wykorzystane w punktach zapotrzebowania 
na ciepło.

Or. de

Poprawka 1138
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) zlokalizowanie instalacji było 
racjonalne pod względem technicznym i 
komercyjnym w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.
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Or. en

Poprawka 1139
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) w miarę opłacalności i przydatności 
technicznej zostały zlokalizowane w 
miejscu, w którym ciepło odpadowe może 
być wykorzystane w punktach 
zapotrzebowania na ciepło.

Or. de

Poprawka 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) dokładano starań, by zlokalizować je w 
miejscu, w którym ciepło odpadowe może 
być wykorzystane w punktach 
zapotrzebowania na ciepło.

Or. fi

Poprawka 1141
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pod warunkiem, że analiza kosztów i 
korzyści wykazuje, że korzyści 
przewyższają koszty w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości energii elektrycznej i ciepła z 
uwzględnieniem oddzielnego ogrzewania 
lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1142
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

skreślony

Or. en

Poprawka 1143
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi



AM\883844PL.doc 25/104 PE475.982v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Po poprawkach do poprzednich akapitów zapis ten nie jest potrzebny.

Poprawka 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Operatorzy 
samodzielnie przeprowadzają analizę 
techniczną i ekonomiczną, o której mowa 
w pierwszych dwóch akapitach, w oparciu 
o minimalne wymogi wspólnotowe 
ustanowione po konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie wszystkich inwestorów poprzez naleganie na to, by oceniali 
opłacalność wyposażenia i wybranej lokalizacji, zamiast narzucania rozwiązania 
technicznego, które musi być stosowane systematycznie. Należy usunąć odniesienie do 
załącznika VIII, ponieważ jest on zbyt normatywny.

Poprawka 1145
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu.

Or. de

Uzasadnienie

Podejście zaproponowane przez Komisję zawiera zbyt dużo automatyzmów i zapewnia za 
mało elastyczności; ze względu na bardzo różne warunki występujące na terytorium UE 
elastyczność jest jednak konieczna, chociażby po to, żeby zapewnić zgodność z zasadą 
pomocniczości.

Poprawka 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu.

Or. fi

Poprawka 1147
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu.

Or. en

Poprawka 1148
Norbert Glante
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Zgodnie z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie dopilnowują, aby władze 
zapewniały wystarczające wsparcie na 
rzecz stopniowego rozwoju infrastruktury 
umożliwiającej właściwe wykorzystanie 
tych instalacji.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 1149
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby operatorzy nowych 
instalacji elektrociepłowniczych o 
całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW uwzględniali wraz z 
innymi kryteriami dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII przy podejmowaniu decyzji o 
lokalizacji instalacji 
elektrociepłowniczych.

Or. en

Poprawka 1150
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z oceną i 
strategiami, o których mowa w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 1151
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego dodatkowego obciążenia 
cieplnego do celów kogeneracji, 
niemającego pokrycia w cieple 
pochodzącym z wysokosprawnej 
kogeneracji, zgodnie z oceną, o której 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1152
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego dodatkowego obciążenia 
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celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

cieplnego do celów kogeneracji, 
niemającego pokrycia w cieple 
pochodzącym z wysokosprawnej 
kogeneracji, zgodnie z oceną, o której 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego dodatkowego obciążenia 
cieplnego do celów kogeneracji, 
niemającego pokrycia w cieple 
pochodzącym z wysokosprawnej 
kogeneracji, zgodnie z załącznikiem VIII.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
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kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji, niemającego pokrycia 
w cieple pochodzącym z wysokosprawnej 
kogeneracji, zgodnie z załącznikiem VIII.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji z uwzględnieniem 
wytycznych określonych w załączniku
VIII.

Or. en

Poprawka 1156
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy zawarte w dwóch pierwszych 
akapitach nie mają zastosowania do 
instalacji paleniskowych, które powinny 
być używane nie mniej niż 1500 godzin w 
roku, co określa się na podstawie średniej 
z pięciu lat.

Or. de

Uzasadnienie

Dalszy rozwój energii odnawialnych jest możliwy wyłącznie w przypadku dostępności 
wystarczających zdolności rezerwowych. Rozwoju takich zasobów, które nadają się również 
do pokrycia obciążenia szczytowego, nie powinna utrudniać nadmierna biurokracja.

Poprawka 1157
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE;
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c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze zmianą artykułu skreśla się uzasadnienie wyłączeń.

Poprawka 1158
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE; lub
c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
swoich kryteriach udzielania zezwoleń lub 
równoważnych kryteriach dopuszczenia 
warunki wyłączenia pojedynczych 
instalacji z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Poprawka 1160
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
swoich kryteriach udzielania zezwoleń lub 
równoważnych kryteriach dopuszczenia 
warunki wyłączenia pojedynczych 
instalacji z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Poprawka 1161
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Poprawka 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, jeśli nie są spełnione 
wymogi określone w lit. a), b) i c) oraz w tym ustępie. Celem tej poprawki jest dopilnowanie, 
aby nie wdrażano przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów 
technicznych.

Poprawka 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 

skreślona
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zostały spełnione;

Or. fi

Poprawka 1164
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze zmianą artykułu skreśla się uzasadnienie wyłączeń.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

a) analiza kosztów i korzyści 
przeprowadzona dla poszczególnych 
instalacji wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia; 
lub
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Or. en

Poprawka 1166
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

a) analiza kosztów i korzyści 
przeprowadzona dla poszczególnych 
instalacji wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia; 
lub

Or. en

Poprawka 1167
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

a) spełnienie wymogu jest technicznie 
niemożliwe, np. z powodu braku dostępu 
do obciążenia cieplnego, określonego w 
pkt 1 załącznika VIII;

Or. en

Poprawka 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE; lub

skreślona

Or. fi

Poprawka 1169
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze zmianą artykułu skreśla się uzasadnienie wyłączeń.

Poprawka 1170
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego dopuszczonego 
na podstawie dyrektywy 2009/31/WE; lub

b) instalacja jest zlokalizowana w pobliżu 
składowiska geologicznego dopuszczonego 
na podstawie dyrektywy 2009/31/WE; lub

Or. en

Poprawka 1171
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego dopuszczonego 
na podstawie dyrektywy 2009/31/WE; lub

b) wymóg określony w lit. b) w pierwszym 
akapicie, związany z lokalizacją instalacji, 
nie może być spełniony w związku z 
potrzebą zlokalizowania instalacji w 
pobliżu składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE; lub

Or. en

Poprawka 1172
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego dopuszczonego 
na podstawie dyrektywy 2009/31/WE; lub

Or. ro

Uzasadnienie

Błąd językowy w wersji rumuńskiej – nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

Or. fi

Poprawka 1174
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 

skreślona
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porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze zmianą artykułu skreśla się uzasadnienie wyłączeń.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

c) warunki progowe związane z 
dostępnością dodatkowego obciążenia 
cieplnego, określone w pkt 1 załącznika 
VIII, nie zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 1176
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 

c) warunki progowe związane z 
dostępnością dodatkowego obciążenia 
cieplnego, określone w pkt 1 załącznika 
VIII, nie zostały spełnione.



AM\883844PL.doc 43/104 PE475.982v01-00

PL

infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1177
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści.

Or. en

Poprawka 1178
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

c) analiza kosztów i korzyści z 
uwzględnieniem pełnych zewnętrznych 
kosztów i korzyści wykazuje, że koszty 
przewyższają korzyści w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości energii elektrycznej i ciepła przy 
uwzględnieniu oddzielnej produkcji 
energii elektrycznej i ogrzewania lub 
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chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zmiany mają doprowadzić do tego, by w przyszłej metodologii analizy kosztów 
i korzyści stosowane było złożone podejście (zwłaszcza z uwzględnieniem kosztów 
zewnętrznych) oraz aby wyjaśnić rozwiązania zastępcze dla wysokosprawnej kogeneracji i 
DHC.

Poprawka 1179
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści, która 
uwzględnia wszystkie koszty zewnętrzne 
oraz korzyści, wykazuje, że koszty 
przewyższają korzyści w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości ciepła przy uwzględnieniu oddzielnej 
produkcji energii elektrycznej oraz
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby w odniesieniu do metodologii analizy kosztów i korzyści wybrane 
zostało szeroko zakrojone podejście, które uwzględnia koszty i korzyści ekonomiczne w 
porównaniu do alternatywnych sposobów udostępniania energii elektrycznej, ogrzewania i 
chłodzenia.

Poprawka 1180
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
przedsięwzięcie nie jest opłacalne po 
uwzględnieniu pełnych kosztów cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia;

Or. en

Poprawka 1181
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Analiza kosztów i korzyści powinna być 
ustalona przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 1182
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instalacja prawdopodobnie może 
funkcjonować jako wsparcie okresowej 
produkcji energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł;

Or. en

Poprawka 1183
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zastosowanie CHP nie wiąże się z
pozytywnymi skutkami 
społeczno-gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 1184
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1185
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. en

Poprawka 1186
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1187
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. en

Poprawka 1188
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą artykułu skreśla się uzasadnienie wyłączeń. Wybrane podejście 
przyczynia się do znacznego ograniczenia kosztów biurokratycznych oraz zapewnienia 
zgodności wniosku z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. fi

Poprawka 1190
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany, które państwa członkowskie 
muszą uwzględnić, w terminie 6 miesięcy 
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przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

od powiadomienia.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu zatwierdzenia przez Komisję 
zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 1192
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki. Komisja może 
odrzucić te warunki lub zasugerować 
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lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Rynki i technologie cały czas się rozwijają. W związku z tym przy przyznawaniu wyłączeń 
konieczna jest większa elastyczność.

Poprawka 1193
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2015 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa zostanie wdrożona we wszystkich 
państwach członkowskich UE najwcześniej w 2013 r., 1 stycznia 2014 r. jest zbyt bliskim 
terminem, zwłaszcza że zgodnie z art. 19 ust. 2 Komisja musi przekazać wytyczne państwom 
członkowskim także do dnia 1 stycznia 2014 r.
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Poprawka 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.

Or. ro

Poprawka 1195
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1196
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1197
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa
w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1198
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ust. 1a (nowym) do obowiązków państw członkowskich powinno należeć ustalenie 
najlepszego sposobu określenia kryteriów udzielania zezwoleń i uwzględnienie czynników 
lokalizacyjnych.

Poprawka 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi były 
dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
efektywne wytwarzanie energii, jej 
dystrybucja i wykorzystanie były 
uwzględniane w aktach wykonawczych 
państw członkowskich w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi. 

Or. fi

Poprawka 1200
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi były 
dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w krajowych aktach wykonawczych w 
sprawie planowania przestrzennego miast i 
wsi uwzględniono efektywną produkcję i 
dystrybucję energii oraz efektywne zużycie 
energii.

Or. de

Uzasadnienie

Taka zmiana zapewnia elastyczność, która umożliwia uwzględnienie wszystkich możliwości
zwiększenia efektywności energetycznej lub zmniejszenia zużycia energii.

Poprawka 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z planami, o których mowa w ust. 
1.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także aby 
uwzględniono w nich krajowe analizy 
dotyczące ogrzewania i chłodzenia, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1203
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także − w 
stosownych przypadkach − zgodne z 
krajowymi planami w zakresie ogrzewania 
i chłodzenia, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1204
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)



AM\883844PL.doc 57/104 PE475.982v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich przepisach dotyczących 
planowania i przepisach budowlanych 
odpowiednie środki w celu wykorzystania 
potencjału efektywnych systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz 
wysokosprawnej kogeneracji, oraz 
stworzenia synergii z dyrektywami 
2010/31/UE i 2009/28/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ta wskazuje na związek pomiędzy wdrożeniem wniosku dotyczącego przedmiotowej 
dyrektywy, a także dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych w celu pełnego 
wykorzystania potencjału efektywnego korzystania z zasobów w Europie. 

Poprawka 1205
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 

skreślony
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odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.
Wyposażenie instalacji wytwórczych 
energii elektrycznej w obiekty do 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla nie jest uważane za renowację do 
celów niniejszych przepisów.

Or. en

Poprawka 1206
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przeprowadzone zostały studia 
wykonalności technicznej i ekonomicznej
rozszerzenia instalacji o technologie 
odzyskiwania i wykorzystywania ciepła 
odpadowego przy użyciu wysokosprawnej 
kogeneracji.

Or. de

Uzasadnienie

Na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej konieczne jest zapewnienie elastyczności.
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Poprawka 1207
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane,
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane,
przeprowadzane zostały studia
wykonalności technicznej i ekonomicznej 
budowy elektrowni umożliwiającej 
odzyskiwanie ciepła odpadowego za 
pomocą wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Odnawianie potencjału w zakresie CHP powinno się zawsze opierać na inwestycyjnych 
obliczeniach ekonomicznych i technicznych. Niezbędne jest na przykład wystarczające 
zapotrzebowanie na ciepło.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
musi być wzięte pod uwagę, na podstawie 
analizy efektywności ekonomicznej i jej 
wykorzystania w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji.

Or. pl

Poprawka 1209
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
obszarach wspierania z potencjałem 
kogeneracji określonym w ust. 2, w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
wykonalność techniczna i ekonomiczna 
przekształcenia w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
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pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalona jako warunek preferencyjny
w nowym lub zaktualizowanym 
pozwoleniu lub licencji, pod warunkiem, 
że instalacja jest zlokalizowana w miejscu, 
w którym istnieje wystarczające i stabilne 
w perspektywie długoterminowej 
zapotrzebowanie na ciepło.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
obszarach wspierania z potencjałem 
kogeneracji określonym w ust. 2, w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
wykonalność techniczna i ekonomiczna 
przekształcenia w celu umożliwienia jej 
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zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalona jako warunek preferencyjny
w nowym lub zaktualizowanym 
pozwoleniu lub licencji, pod warunkiem, 
że instalacja jest zlokalizowana w miejscu, 
w którym istnieje wystarczające i stabilne 
w perspektywie długoterminowej 
zapotrzebowanie na ciepło.

Or. en

Poprawka 1211
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
obszarach wspierania z potencjałem 
kogeneracji określonym w ust. 2, w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
wykonalność techniczna i ekonomiczna 
przekształcenia w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalona jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji,
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en
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Poprawka 1212
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW, z 
wyłączeniem obiektów jądrowych, jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Poprawka 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
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przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na dodatkowe
ciepło zgodnie z pkt 1 załącznika VIII i dla 
którego analiza kosztów i korzyści 
wykazała korzyści podczas cyklu 
użytkowania instalacji.

Or. en

Poprawka 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji,
jeśli można wykazać, że jest to opłacalne, i
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane.

Or. fi
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Poprawka 1215
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie mogą dopilnować,
o ile przeprowadzą analizę kosztów i 
korzyści krajowych warunków 
ekonomicznych i klimatycznych lub 
warunków dotyczących planowania 
przestrzennego, aby w każdym przypadku, 
gdy istniejąca instalacja wytwórcza energii 
elektrycznej o całkowitej nominalnej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW jest poddawana istotnej renowacji, lub 
gdy zgodnie z art. 21 dyrektywy 
2010/75/WE jej pozwolenie jest 
aktualizowane, przekształcenie w celu 
umożliwienia jej eksploatacji w 
charakterze wysokosprawnej instalacji 
kogeneracyjnej jest ustalone jako warunek 
w nowym lub zaktualizowanym 
pozwoleniu lub licencji, pod warunkiem, 
że instalacja jest zlokalizowana w miejscu, 
w którym ciepło odpadowe może być 
wykorzystane w punktach zapotrzebowania 
na ciepło zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Poprawka 1216
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 



PE475.982v01-00 66/104 AM\883844PL.doc

PL

każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako priorytet w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII w sposób 
opłacalny ekonomicznie.

Or. ro

Poprawka 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW, z 
wyłączeniem obiektów jądrowych, jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
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zgodnie z pkt 1 załącznika VIII. punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1218
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że takie przedsięwzięcie 
jest wykonalne pod względem 
technicznym, społeczno-gospodarczym i 
komercyjnym.

Or. en
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Poprawka 1219
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na dodatkowe
ciepło zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Poprawka 1220
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 50 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
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eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
jeśli jest to właściwe i opłacalne i pod 
warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie instalacji o całkowitej mocy ciepła odprowadzonego większej niż 50 MW jest 
zgodne z przepisami dyrektywy 2008/1/WE (załącznik 1).

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, jeśli 
jest to właściwe i opłacalne, aby w każdym 
przypadku, gdy istniejąca instalacja 
wytwórcza energii elektrycznej o
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
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zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Poprawka 1222
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

skreślony

Wyposażenie instalacji wytwórczych 
energii elektrycznej w obiekty do 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla nie jest uważane za renowację do 
celów niniejszych przepisów.

Or. en

Poprawka 1223
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy zawarte w dwóch pierwszych 
akapitach nie mają zastosowania do 
spalarni, które powinny być używane nie 
mniej niż 1500 godzin w roku, co zostało 
określone na podstawie średniej z pięciu 
lat.

Or. de

Uzasadnienie

Również w tym kontekście nie należy utrudniać rozwoju niezbędnych zdolności rezerwowych 
oraz zdolności pokrycia obciążenia szczytowego.

Poprawka 1224
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 



PE475.982v01-00 72/104 AM\883844PL.doc

PL

2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 1225
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
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zmienione warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Przy zastosowaniu tego podejścia odstępstwa nie są już potrzebne.

Poprawka 1226
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Poprawka 1227
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
kryteriach udzielania zezwoleń bądź 
kryteriach dopuszczenia warunki 
wyłączenia poszczególnych instalacji z 
przepisów ust. 6, gdy analiza kosztów i 
korzyści wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia 
lub kiedy warunki progowe związane z 
dostępnością dodatkowego obciążenia 
cieplnego, określone w pkt 1 załącznika 
VIII, nie zostały spełnione.
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a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1229
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
kryteriach udzielania zezwoleń bądź 
kryteriach dopuszczenia warunki 
wyłączenia poszczególnych instalacji z 
przepisów ust. 6, gdy analiza kosztów i 
korzyści wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia 
lub kiedy warunki progowe związane z 
dostępnością dodatkowego obciążenia 
cieplnego, określone w pkt 1 załącznika 
VIII, nie zostały spełnione.

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
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koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 6, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki do art. 10 ust. 7 w niniejszej poprawce wyjaśnia się, że 
państwa członkowskie powinny być zobowiązane do określenia wspólnych warunków 
wyłączenia z obowiązku kogeneracji, jeśli nie są spełnione wymogi określone w lit. a) i b) 
niniejszego ustępu. Celem tej poprawki jest dopilnowanie, aby nie wdrażano przedsięwzięć 
nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów technicznych.

Poprawka 1231
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 6, gdy
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Or. en

Poprawka 1232
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

skreślona

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

skreślona

Or. en

Poprawka 1234
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

skreślona

Or. en

Poprawka 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

skreślona

Or. fi

Poprawka 1236
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

a) spełnienie wymogu jest technicznie 
niemożliwe, np. z powodu braku dostępu 
do obciążenia cieplnego, określonego w 
pkt 1 załącznika VIII;

Or. en
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Poprawka 1237
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 1239
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 1240
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści.

Or. en

Poprawka 1241
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że b) analiza kosztów i korzyści z 
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koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

uwzględnieniem pełnych zewnętrznych 
kosztów i korzyści wykazuje, że koszty 
przewyższają korzyści w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości energii elektrycznej i ciepła przy 
uwzględnieniu oddzielnej produkcji 
energii elektrycznej oraz ogrzewania lub
chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zmiany są dokonywane, tak aby zapewnić, że w przyszłej metodologii analizy 
kosztów i korzyści stosowane będzie złożone podejście (zwłaszcza z uwzględnieniem kosztów 
zewnętrznych), oraz aby wyjaśnić rozwiązania zastępcze dla wysokosprawnej kogeneracji i 
DHC.

Poprawka 1242
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści, która 
uwzględnia wszystkie koszty zewnętrzne 
oraz korzyści, wykazuje, że koszty 
przewyższają korzyści w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. art. 10 ust. 4 akapit 14 lit. c).
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Poprawka 1243
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
przedsięwzięcie nie jest opłacalne po 
uwzględnieniu pełnych kosztów cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1244
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) instalacja funkcjonuje jako wsparcie 
okresowej produkcji energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł,

Or. en

Poprawka 1245
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zastosowanie CHP nie wiąże się z 
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pozytywnymi skutkami społeczno-
gospodarczymi,

Or. en

Poprawka 1246
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. de

Poprawka 1247
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 

skreślony
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wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 1248
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. en

Poprawka 1249
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 

skreślony
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zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 1250
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany, które państwa członkowskie 
muszą uwzględnić, w terminie 6 miesięcy 
od powiadomienia.

Or. ro

Poprawka 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może odrzucić te warunki
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
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członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

członkowskie do czasu zatwierdzenia przez 
Komisję zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.

Or. ro

Poprawka 1253
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2015 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
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przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa zostanie wdrożona we wszystkich 
państwach członkowskich UE najwcześniej w 2013 r., 1 stycznia 2014 r. jest zbyt bliskim 
terminem, zwłaszcza że zgodnie z art. 19 ust. 2 Komisja musi przekazać wytyczne państwom 
członkowskim także do dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka 1254
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie przyjmują 
kryteria udzielania zezwoleń lub 
równoważne kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

skreślony

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.
Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów 
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zawartych w pierwszym akapicie, gdy:
a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 

Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów tego, by oceniali, czy z 
technicznego i ekonomicznego punktu 
widzenia możliwe jest dopilnowanie, aby 
instalacje przemysłowe o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW wytwarzające ciepło odpadowe, które 
są budowane lub poddawane istotnej 
renowacji po [dniu wejścia w życie 
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wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

niniejszej dyrektywy] wychwytywały i 
wykorzystywały swoje ciepło odpadowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Operatorzy muszą ustalić, czy rozwiązania są wykonalne z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia. Ponadto inwestycje w podłączenie do sieci lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia przyniosą korzyści wielu ludziom z wielu różnych sektorów (organów publicznych, 
gospodarstw domowych, firm z sektora usług itp.).

Poprawka 1256
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe, o ile wcześniejsze 
badania potwierdziły ich wykonalność 
techniczną i opłacalność. Instalacje 
przemysłowe, które wytwarzane przez 
siebie ciepło zużywają w procesach 
produkcyjnych i już w ten sposób 
przyczyniają się do poprawy efektywności 
energetycznej, są wyłączone z przepisów 
art. 10 ust. 8.

Or. de
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Uzasadnienie

W komunikacie najwyraźniej przeoczono sytuację, w której instalacje same zużywają 
wytwarzane przez siebie ciepło.

Poprawka 1257
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy]
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe, jeśli takie 
przedsięwzięcie oceni się jako wykonalne 
pod względem ekonomicznym, 
komercyjnym i technicznym.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1258
Vladimir Urutchev
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe, o ile jest to wykonalne z 
punktu widzenia ekologii, technologii i 
efektywności. Wymogi te nie dotyczą 
instalacji przemysłowych 
wykorzystujących swoje ciepło odpadowe 
w procesie produkcji.

Or. en

Poprawka 1259
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe. Instalacje przemysłowe, 
które wytwarzane przez siebie ciepło same 
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zużywają w procesach produkcyjnych ze 
względu na efektywność energetyczną, są 
wyłączone z przepisów art. 10 ust. 8.

Or. de

Poprawka 1260
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, o ile jest to właściwe i 
opłacalne, aby instalacje przemysłowe o 
całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 50 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały znaczną 
część swojego ciepła odpadowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie instalacji o całkowitej mocy ciepła odprowadzonego większej niż 50 MW jest 
zgodne z przepisami dyrektywy 2008/1/WE (załącznik 1).

Poprawka 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] – w 
miarę opłacalności i przydatności 
technicznej – wychwytywały i 
wykorzystywały swoje ciepło odpadowe.

Or. de

Poprawka 1262
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe tam, gdzie jest to 
wykonalne technicznie i opłacalne.

Or. de
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Uzasadnienie

Przemysłowe ciepło odpadowe powinno być wykorzystywane tylko pod warunkiem, że jest to 
opłacalne. Państwa członkowskie powinny zatem znieść obowiązek wykorzystywania ciepła 
odpadowego przez instalacje w przypadku, gdy koszty przewyższają korzyści.

Poprawka 1263
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe, jeśli jest to opłacalne i 
racjonalne z punktu widzenia 
ekonomicznego i technicznego.

Or. en

Poprawka 1264
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
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o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy]
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy]:

a) zostały wyposażone w wysokosprawne 
jednostki kogeneracji, oraz
b) zostały zlokalizowane na obszarach, na 
których ciepło odpadowe może być 
wykorzystywane w dodatkowych punktach 
zapotrzebowania na ciepło, co zostało 
opisane w załączniku VIII;

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 10 ust. 8 akapit 1 lit. a) i b) (nowe).

Poprawka 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fi
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Poprawka 1266
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie mogą przyjąć
kryteria udzielania zezwoleń lub 
równoważne kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Or. ro

Poprawka 1267
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Zgodnie z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia państwa
członkowskie ustanawiają mechanizmy i 
odpowiednie środki służące rozwojowi 
infrastruktury w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Podłączenie do istniejących systemów 
musi odbywać się niezależnie od 
zwiększenia efektywności korzystania z 
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zasobów oraz od korzyści na rzecz 
opłacalności lokalnych systemów 
ogrzewania i chłodzenia oraz na rzecz ich 
użytkowników.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić bezpieczeństwo już rozpoczętych inwestycji oraz korzyści dla środowiska i 
gospodarki, dodatkowe ciepło przemysłowe powinno być wykorzystywane wyłącznie w 
przypadku, gdy zapewnione są dodatkowe korzyści oraz bardziej efektywne korzystanie z 
zasobów. 

Poprawka 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Opłaty za podłączenie ponoszą 
użytkownicy sieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Zakłady wytwarzające ciepło/doprowadzające chłodzenie nie mogą finansować inwestycji w 
podłączenie do sieci. Koszty muszą ponosić strony korzystające z podłączenia.

Poprawka 1269
Fiorello Provera
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1270
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.



AM\883844PL.doc 99/104 PE475.982v01-00

PL

podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Or. en

Poprawka 1271
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma żadnego powodu, dla którego należałoby odejść od zasady, że koszty ponosi odbiorca.

Poprawka 1272
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 



PE475.982v01-00 100/104 AM\883844PL.doc

PL

Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

jeśli jest to opłacalne i racjonalne pod 
względem ekonomicznym i technicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów wychwytywania i wykorzystywania ciepła odpadowego nie dokonuje się inwestycji 
nieopłacalnych ekonomicznie lub nierozsądnych ze względów technicznych. Lokalne systemy 
ogrzewania dostarczają ciepło do domów, więc można oczekiwać od firm wykorzystujących 
ciepło odpadowe podłączenia do istniejących lokalnych systemów ogrzewania, ale nie do 
poszczególnych gospodarstw domowych.

Poprawka 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty rozbudowy sieci lokalnego ogrzewania/chłodzenia powinni ponosić użytkownicy sieci, 
tak aby można było zapewnić zrównoważony podział kosztów i uniknąć zakłóceń rynku.

Poprawka 1274
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Dopilnowują one, aby wspomniane 
instalacje i zaangażowane podmioty
odpowiednio pokrywały opłaty za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1275
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
lub wykorzystania ciepła odpadowego 
zgodnie z ustalonym dokumentem BREF 
we właściwym sektorze. Mogą one 
zobowiązywać wspomniane instalacje do 
ponoszenia opłat za podłączenie oraz 
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kosztów rozbudowy sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 1276
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zachęcania do
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
jeśli jest to opłacalne. Mogą one domagać 
się, aby koszty inwestycji dla
wspomnianych instalacji uwzględniały
opłaty za podłączenie oraz koszty
rozbudowy sieci lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w celu przesłania ich ciepła do 
odbiorców.

Or. ro
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Poprawka 1277
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Powinny one wspierać wspomniane 
instalacje w rozbudowie sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców.

Or. en

Poprawka 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia 
opłacalności. Mogą one zobowiązywać 
wspomniane instalacje do ponoszenia opłat 
za podłączenie oraz kosztów rozbudowy 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia w 
celu przesłania ich ciepła do odbiorców.

Or. fi
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Poprawka 1279
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, o 
ile jest to wykonalne technicznie. Mogą 
one zobowiązywać wspomniane instalacje 
do ponoszenia opłat za podłączenie oraz 
kosztów rozbudowy sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców.

Or. en


