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Ændringsforslag 1095
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

udgår

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og
b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 1096
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at når der 
planlægges nye termiske kraftværker med 
en samlet indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW, gennemføres der tekniske og 
økonomiske 
gennemførlighedsundersøgelser med 
henblik på:

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne har behov for større fleksibilitet, navnlig på lokalt niveau. Automatiske 
procedurer som dem, Kommissionen foreslår, tager ikke højde for lokale forhold.
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Subsidiaritetsprincippet bør respekteres. Kommissionen har i sin konsekvensvurdering ikke 
dokumenteret, at dens centraliserede model vil give "bedre" resultater under reelle forhold.

Ændringsforslag 1097
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at når der 
planlægges nye termiske kraftværker med 
en samlet indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW, foretages der undersøgelser 
af de tekniske og økonomiske muligheder 
for at indføre et kraftværk med udstyr til 
genvinding af spildvarme ved hjælp af en 
højeffektiv kraftvarmeenhed.

Or. en

Begrundelse

Opførelse af ny kraftvarmekapacitet bør altid være baseret på økonomiske og tekniske 
investeringsberegninger. Der skal f.eks. være et tilstrækkeligt stort behov for varme.

Ændringsforslag 1098
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis det er teknisk, 
samfundsøkonomisk og kommercielt 
gennemførligt forsynes med udstyr til
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genvinding af spildvarme ved hjælp af en 
højeffektiv kraftvarmeenhed:

Or. en

Ændringsforslag 1099
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne kan sikre, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
på grundlag af en cost-benefit-analyse af 
nationale økonomiske eller klimatiske 
forhold eller fysisk planlægning:

Or. en

Ændringsforslag 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
i de områder med kraftvarmepotentiale, 
der er udpeget i henhold til stk. 2:

Or. en

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

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis det er teknisk, økonomisk og 
kommercielt gennemførligt:

Or. en

Ændringsforslag 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske fyringsanlæg med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis det er økonomisk gennemførligt 
og teknisk hensigtsmæssigt:

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske fyringsanlæg med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis det er hensigtsmæssigt og 
omkostningseffektivt:
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Or. en

Ændringsforslag 1104
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne kan sikre, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis netværksstabiliteten er 
garanteret:

Or. ro

Begrundelse

Forkert rumænsk oversættelse, kræver revision.

Ændringsforslag 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at der i 
planlægningen af nye termiske 
kraftværker med en samlet indfyret termisk 
effekt på mere end 20 MW:

Or. fi

Ændringsforslag 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at investorer, som 
planlægger at opføre nye termiske 
kraftværker med en samlet indfyret termisk 
effekt på mere end 20 MW, undersøger, 
om:

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at nå alle investorer ved at kræve, at de skal vurdere omkostningseffektiviteten 
af det mulige udstyr og den valgte placering, i stedet for at pålægge dem en teknisk løsning, 
som skal anvendes systematisk.

Ændringsforslag 1107
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker, som anvender fossile 
brændsler som den primære kilde, med en 
samlet indfyret termisk effekt på mere end 
50 MW, hvis det er hensigtsmæssigt og 
omkostningseffektivt:

Or. en

Begrundelse

At lade bestemmelsen gælde fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på mere end 50 MW 
er i overensstemmelse med bestemmelserne i 2008/1/EF (bilag 1).
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Ændringsforslag 1108
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at nye termiske 
kraftværker med en samlet indfyret termisk 
effekt på mere end 20 MW på grundlag af 
en cost-benefit-analyse:

Or. fr

Ændringsforslag 1109
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
i de områder med kraftvarmepotentiale, 
som er udpeget i henhold til stk. 2:

Or. en

Begrundelse

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Ændringsforslag 1110
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at investorer, som 
planlægger at opføre nye termiske 
kraftværker med en samlet indfyret termisk 
effekt på mere end 20 MW, tager skridt til 
at afgøre, om:

Or. de

Ændringsforslag 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, undtagen kernekraftværker:

Or. en

Begrundelse

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.
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Ændringsforslag 1112
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, undtagen kernekraftværker:

Or. en

Ændringsforslag 1113
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at investorer, som 
planlægger nye termiske kraftværker med 
en samlet indfyret termisk effekt på mere 
end 20 MW, undersøger, om:

Or. en

Ændringsforslag 1114
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1115
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1116
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv
kraftvarmeproduktionsenhed og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1117
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) der gennemføres undersøgelser af de 
tekniske og økonomiske muligheder for at 
anvende spildvarmen. Hvis der er sikret 
lokalt forbrug af spildvarmen, og hvis det 
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er økonomisk muligt, skal anlægget 
forsynes med udstyr, der giver mulighed 
for at genindvinde spildvarmen ved hjælp 
af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed.

Or. en

Begrundelse

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed. According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for new houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run. The Commission’s proposal, in 
case of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities). In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Ændringsforslag 1118
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er placeret et sted, hvor spildvarmen 
kan anvendes af varmebehovspunkter, og

Or. de

Begrundelse

Præcisering

Ændringsforslag 1119
András Gyürk

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) det er teknisk og kommercielt 
hensigtsmæssigt at installere en 
højeffektiv kraftvarmeproduktionsenhed og

Or. en

Ændringsforslag 1120
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) det er teknologisk hensigtsmæssigt og 
økonomisk gennemførligt at forsyne dem 
med udstyr, der giver mulighed for at 
genindvinde spildvarmen ved hjælp af en 
højeffektiv kraftvarmeproduktionsenhed og

Or. de

Ændringsforslag 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) det er teknisk og økonomisk 
gennemførligt at installere udstyr, der 
giver mulighed for at genindvinde 
spildvarmen ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at nå alle investorer ved at kræve, at de skal vurdere omkostningseffektiviteten 
af det mulige udstyr og den valgte placering, i stedet for at pålægge dem en teknisk løsning, 
som skal anvendes systematisk.

Ændringsforslag 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen

Or. es

Ændringsforslag 1123
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde hovedparten 
af spildvarmen og

Or. en

Ændringsforslag 1124
Herbert Reul

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) hvis det overhovedet er muligt opfører 
et kraftværk, som er forsynet med udstyr, 
der giver mulighed for at genindvinde 
spildvarmen ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

Or. de

Ændringsforslag 1125
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed, hvis det er 
økonomisk gennemførligt, og

Or. ro

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed eller

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) undersøges omkostningseffektiviteten 
samt den tekniske realiseringsmulighed 
omkring byggeriet af dem;

Or. fi

Ændringsforslag 1128
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1129
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1130
Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kravet om, at termiske kraftværker kun må placeres i nærheden af varmebehovspunkter, bør 
forkastes, da det er i strid med planlægningsprincippet om, at industriområder hvis 
overhovedet muligt skal holdes adskilt fra boligområder og områder med blandet anvendelse.
Emissionsmæssige og anlægssikkerhedsmæssige hensyn taler også imod at placere anlæg af 
denne type i nærheden af varmebehovspunkter.

Ændringsforslag 1131
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1132
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1133
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) er forsynet med udstyr, som gør det 
muligt at genvinde en del af spildvarmen
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeenhed med henblik på at levere 
varme til industrielle processer, 
kommercielle anlæg eller andre
varmebehovspunkter.

Or. de

Begrundelse

Præcisering

Ændringsforslag 1134
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) som en del af godkendelsesprocessen 
sikre, at der tages højde for muligheden 
for at placere sådanne anlæg således, at 
spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, og at sådanne 
placeringer i givet fald prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) det er teknisk og økonomisk 
gennemførligt at placere anlægget 
således, at spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at nå alle investorer ved at kræve, at de skal vurdere omkostningseffektiviteten 
af det mulige udstyr og den valgte placering, i stedet for at pålægge dem en teknisk løsning, 
som skal anvendes systematisk.

Ændringsforslag 1136
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) hvis det er økonomisk gennemførligt, er 
lokaliseret således, at spildvarmen kan 
udnyttes i varmebehovspunkter.

Or. ro

Ændringsforslag 1137
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen b) at sikre, om der kan findes en 
placering, hvor spildvarmen kan udnyttes i 
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kan udnyttes i varmebehovspunkter. varmebehovspunkter.

Or. de

Ændringsforslag 1138
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) det er teknisk og kommercielt 
hensigtsmæssigt at vælge en placering, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 1139
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) om det er teknologisk hensigtsmæssigt 
og økonomisk gennemførligt at placere 
dem således, at spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter.

Or. de

Ændringsforslag 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) tilstræbes lokaliseret således, at 
spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter.

Or. fi

Ændringsforslag 1141
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) under forudsætning af, at en cost-
benefit-analyse viser, at fordelene 
overstiger omkostningerne, når der 
sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1142
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. 
De skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 

udgår
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varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Or. en

Ændringsforslag 1143
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. 
De skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

udgår

Or. en

Begrundelse

Med ændringerne til tidligere punkter er der ikke længere behov for dette.

Ændringsforslag 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. 
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skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Operatørerne gennemfører selv det i de 
første to pkt. nævnte tekniske og 
økonomiske analysearbejde på grundlag 
af Fællesskabets mindstekrav, som 
indføres med inddragelse af alle berørte 
parter.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at nå alle investorer ved at kræve, at de skal vurdere omkostningseffektiviteten 
af det mulige udstyr og den valgte placering, i stedet for at pålægge dem en teknisk løsning, 
som skal anvendes systematisk. Henvisningen til bilag VIII bør fjernes, da dette bilag er for 
præskriptivt.

Ændringsforslag 1145
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens model medfører for mange automatiske procedurer og giver for lidt 
fleksibilitet. Fleksibilitet er imidlertid helt afgørende, hvis subsidiaritetsprincippet skal 
respekteres, i betragtning af de store forskelle i de lokale forhold i EU.
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Ændringsforslag 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes.

Or. fi

Ændringsforslag 1147
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. 

Or. en

Ændringsforslag 1148
Norbert Glante

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med nationale varme-
og køleplaner, at myndighederne yder 
tilstrækkelig støtte til gradvis udvikling af 
den nødvendige infrastruktur til at gøre 
brug af disse anlæg.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Or. de

Begrundelse

Præcisering

Ændringsforslag 1149
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at operatørerne af nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på over 20 MW 
blandt andre kriterier tager hensyn til, om 
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overensstemmelse med bilag VIII. der er en egnet varmelast til 
kraftvarmeproduktion i overensstemmelse 
med bilag VIII, når de træffer beslutning 
om placeringen af termiske kraftværker.

Or. en

Ændringsforslag 1150
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med vurderingen og 
strategierne i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1151
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet ekstra
varmelast til kraftvarmeproduktion, som 
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overensstemmelse med bilag VIII. endnu ikke er dækket af varme fra 
højeffektive kraftvarmeanlæg i 
overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1152
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet ekstra
varmelast til kraftvarmeproduktion, som 
endnu ikke er dækket af varme fra 
højeffektive kraftvarmeanlæg i 
overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
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hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

hensyntagen til, om der er en egnet ekstra 
varmelast til kraftvarmeproduktion, som 
endnu ikke er dækket af varme fra et 
højeffektivt kraftvarmeanlæg i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion, som 
endnu ikke er dækket af varme fra et 
højeffektivt kraftvarmeanlæg i
overensstemmelse med bilag VIII.

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
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bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion under 
hensyntagen til retningslinjerne i bilag 
VIII.

Or. en

Ændringsforslag 1156
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke 
for forbrændingsanlæg, som er 
dimensioneret til under 1.500 timers drift 
om året (beregnet som et gennemsnit over 
fem år).

Or. de

Begrundelse

Det er kun muligt at videreudvikle de vedvarende energiformer, hvis der er tilstrækkelig 
reservekapacitet til rådighed. Udviklingen af denne kapacitet, som også kan bruges til at 
imødekomme behovet i spidsbelastningsperioder, bør ikke hindres af overdrevent bureaukrati.

Ændringsforslag 1157
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

udgår
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a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt
b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller
c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. de

Begrundelse

Med ændringen af artiklen er der ikke længere begrundelse for undtagelser.

Ændringsforslag 1158
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt
b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller
c) en cost-benefit-analyse viser, at 
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omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelseskriterier eller tilsvarende 
tilladelseskriterier fastsætte betingelser for 
fritagelse af enkelte anlæg fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1160
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelseskriterier eller tilsvarende 
tilladelseskriterier fastsætte betingelser for 
fritagelse af enkelte anlæg fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en
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Ændringsforslag 1161
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

4. Medlemsstaterne fastsætter betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
fælles vilkår for fritagelse fra kraftvarmeforpligtelsen, hvis litra a, b og c i dette stk. ikke er 
opfyldt. Dette skulle sikre, at projekter, som er uøkonomiske eller teknisk uhensigtsmæssige, 
ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag udgår
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VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

Or. fi

Ændringsforslag 1164
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ændringen af artiklen er der ikke længere begrundelse for undtagelser.

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

a) en cost-benefit-analyse for det enkelte 
anlæg viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling; eller

Or. en



AM\883844DA.doc 35/97 PE475.982v01-00

DA

Ændringsforslag 1166
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

a) en cost-benefit-analyse for det enkelte 
anlæg viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling; eller

Or. en

Ændringsforslag 1167
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

a) kravet ikke er teknisk gennemførligt, 
f.eks. fordi den varmelast, der er anført i 
bilag VIII, punkt 1, ikke er opfyldt

Or. en

Ændringsforslag 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 

udgår
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henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

Or. fi

Ændringsforslag 1169
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ændringen af artiklen er der ikke længere begrundelse for undtagelser.

Ændringsforslag 1170
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

b) anlægget er placeret tæt på en geologisk 
lagringslokalitet med tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/31/EF, eller

Or. en
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Ændringsforslag 1171
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

b) kravet i 1. pkt., litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

Or. en

Ændringsforslag 1172
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. ro

Begrundelse

Sproglig fejl i den rumænske version - vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1174
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ændringen af artiklen er der ikke længere begrundelse for undtagelser.

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

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
ekstra varmelast, ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 1176
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
ekstra varmelast, ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene.
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investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1178
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) en cost-benefit-analyse, som tager højde 
for de fulde eksterne omkostninger og 
fordele, viser, at omkostningerne 
overstiger fordelene, når der sammenlignes 
med de fulde livscyklusomkostninger, 
herunder investeringer i infrastruktur, ved 
at levere den samme mængde el og varme 
med separat produktion af el og 
opvarmning eller køling.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslagene er at sikre, at den kommende metode for cost-benefit-
analyser får en bred tilgang (som især omfatter eksterne omkostninger) og at præcisere 
alternativet til højeffektiv kraftvarme og fjernvarme og -køling.

Ændringsforslag 1179
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 

c) en cost-benefit-analyse, som omfatter 
alle eksterne omkostninger og fordele,
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der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat elproduktion, opvarmning eller 
køling.

Or. de

Begrundelse

Hensigten med denne ændring er at sikre, at der vælges en bredere tilgang til gennemførelsen 
af en cost-benefit-analyse, dvs. en tilgang, som sammenligner de økonomiske omkostninger og 
fordele med omkostninger og fordele ved alternative metoder til elproduktion, varme og 
køling.

Ændringsforslag 1180
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
projektet ikke er omkostningseffektivt, når 
man tager højde for de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1181
Fiona Hall

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling. Denne 
cost-benefit-analyse bør fastsættes af 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 1182
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) anlægget forventes at skulle fungere 
som back-up for uregelmæssig 
elproduktion fra vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 1183
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) anvendelse af kraftvarme ikke har 
noget positivt samfundsøkonomisk 
resultat;

Or. en
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Ændringsforslag 1184
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1185
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en



PE475.982v01-00 44/97 AM\883844DA.doc

DA

Ændringsforslag 1186
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1187
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1188
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. de

Begrundelse

Med ændringen af artiklen er der ikke længere begrundelse for undtagelser. Den valgte 
reviderede model ville i vidt omfang mindske forvaltningsudgifterne og sikre, at forslaget er i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 

udgår
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ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. fi

Ændringsforslag 1190
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem, som medlemsstaterne skal tage op til 
overvejelse. 

Or. ro

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen har godkendt 
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Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

de ændrede betingelser.

Or. pl

Ændringsforslag 1192
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse. Kommissionen har seks måneder 
efter underretningen til at afvise 
betingelserne eller foreslå ændringer til
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. de

Begrundelse

Markeder og teknologier udvikler sig hele tiden. Der er derfor behov for større fleksibilitet 
med hensyn til at tillade undtagelser.

Ændringsforslag 1193
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Medlemsstaterne underretter 
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Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2015. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. de

Begrundelse

Fristen den 1. januar 2014 er for kort for et direktiv, som tidligst vil blive gennemført i alle 
medlemsstaterne i 2013, navnlig fordi den 1. januar 2014 i henhold til artikel 19, stk. 2, også 
er fristen for Kommissionens fremlæggelse af formularen for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. ro
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Ændringsforslag 1195
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1196
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1197
Giles Chichester

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1198
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med stk. 1, litra a (ny), bør det være op til medlemsstaterne at vælge den 
bedste måde at fremsætte bevillingskriterier og tage højde for beliggenhedsmæssige faktorer.

Ændringsforslag 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at en effektiv 
energiproduktion, -distribution og -
anvendelse tages i betragtning i 
medlemsstaternes nationale regler, som 
vedrører fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter.

Or. fi

Ændringsforslag 1200
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter tager højde for vigtigheden 
af effektiv produktion, distribution og 
anvendelse af energi.

Or. de

Begrundelse

Omstillingen vil føre til mere fleksible ordninger, som vil gøre det muligt at tage højde for 
alle måder at øge energieffektiviteten og/eller mindske forbruget på.

Ændringsforslag 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de planer, der 
er omhandlet i stk. 1.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
tager højde for de nationale varme- og 
køleanalyser, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1203
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
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landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1.

landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1, hvis de findes.

Or. en

Ændringsforslag 1204
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indarbejder i deres 
regler for planlægning og opførelse 
passende bestemmelser, som gør det 
muligt at udnytte potentialet for effektiv 
fjernvarme og højeffektiv kraftvarme og 
skabe synergier med direktiverne 
2010/31/EU og 2009/28/EU.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring skaber en forbindelse mellem gennemførelsen af det påtænkte direktivforslag 
og direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne og fremme af vedvarende energi med 
henblik på at udnytte det fulde potentiale for effektiv ressourceanvendelse i Europa.

Ændringsforslag 1205
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på 

udgår
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et eksisterende elproduktionsanlæg med 
en samlet nominel indfyret effekt på over 
20 MW, i forbindelse med ajourføring af 
dets godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.
Etablering på elproduktionsanlæg af 
anlæg til CO2-opsamling eller lagring 
anses ikke for at være fornyelse af 
udstyret i henhold til disse bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, 
gennemføres teknologiske og økonomiske 
gennemførlighedsundersøgelser for at 
fastslå muligheden for at udstyre 
anlægget med teknologier til genvinding 
og udnyttelse af spildvarme ved hjælp af 
højeffektiv kraftvarme.

Or. de
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Begrundelse

Fleksibilitet er afgørende på et liberaliseret elektricitetsmarked.

Ændringsforslag 1207
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, 
gennemføres teknologiske og økonomiske 
gennemførlighedsundersøgelser for at 
fastslå muligheden for at udstyre 
anlægget med teknologier til genvinding 
og udnyttelse af spildvarme ved hjælp af 
en højeffektiv kraftvarmeenhed.

Or. en

Begrundelse

Renovering af eksisterende kraftvarmekapacitet bør altid være baseret på økonomiske og 
tekniske investeringsberegninger. Der skal f.eks. være et tilstrækkeligt stort behov for varme.

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

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at man overvejer 
omstilling af anlægget til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk på grundlag 
af en analyse af omkostningseffektiviteten 
og anlæggets brug.

Or. pl

Ændringsforslag 1209
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg i de 
områder med kraftvarmepotentiale, som 
er udpeget i henhold til stk. 2, med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en særlig betingelse for den nye eller 
ajourførte godkendelse eller licens, at den 
tekniske og økonomiske gennemførlighed 
af at omstille anlægget til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk undersøges, 
hvis det ligger et sted, hvor varmebehovet 
er tilstrækkeligt stort og stabilt på lang 
sigt.
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Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg i de 
områder med kraftvarmepotentiale, som 
er udpeget i henhold til stk. 2, med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en særlig betingelse for den nye eller 
ajourførte godkendelse eller licens, at den 
tekniske og økonomiske gennemførlighed 
af at omstille anlægget til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk undersøges, 
hvis det ligger et sted, hvor varmebehovet 
er tilstrækkeligt stort og stabilt på lang
sigt.

Or. en
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Ændringsforslag 1211
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg i de 
områder med kraftvarmepotentiale, som 
er udpeget i henhold til stk. 2, med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af at 
omstille anlægget til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk undersøges, 
hvis det ligger et sted, hvor spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter, i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1212
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, undtagen kernekraftværker, i 
forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
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kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i ekstra 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1, og hvor en cost-
benefit-analyse viser en fordel set over 
anlæggets levetid.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 



PE475.982v01-00 60/97 AM\883844DA.doc

DA

gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF og når det 
er dokumenteret omkostningseffektivt, 
gøres til en betingelse for den nye eller 
ajourførte godkendelse eller licens, at 
anlægget omstilles til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk, hvis det 
ligger et sted, hvor spildvarmen kan 
udnyttes.

Or. fi

Ændringsforslag 1215
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne kan sikre, at det på 
baggrund af en cost-benefit-analyse af de 
nationale økonomiske eller klimatiske 
forhold eller den fysiske planlægning ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1216
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en prioritet for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen på en økonomisk 
bæredygtig måde kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. ro

Ændringsforslag 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, undtagen kernekraftværker, i 
forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
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varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1218
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis et sådant projekt 
med højeffektiv kraftvarme er teknisk, 
samfundsøkonomisk og kommercielt 
gennemførligt.

Or. en

Ændringsforslag 1219
Konrad Szymański
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i ekstra 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1220
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 50
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, hvis det er 
hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, 
at anlægget omstilles til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk, hvis det 
ligger et sted, hvor spildvarmen kan 
udnyttes i varmebehovspunkter, i 
overensstemmelse med bilag VIII, punkt 1.
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Or. en

Begrundelse

At lade bestemmelsen gælde fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på mere end 50 MW 
er i overensstemmelse med bestemmelserne i 2008/1/EF (bilag 1).

Ændringsforslag 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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, hvis det er 
hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, 
at det ved gennemgribende fornyelse af 
udstyret på et eksisterende 
elproduktionsanlæg med en samlet nominel 
indfyret effekt på over 20 MW, i 
forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1222
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på 
et eksisterende elproduktionsanlæg med 
en samlet nominel indfyret effekt på over 
20 MW, i forbindelse med ajourføring af 
dets godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

udgår

Etablering på elproduktionsanlæg af 
anlæg til CO2-opsamling eller lagring 
anses ikke for at være fornyelse af 
udstyret i henhold til disse bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 1223
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i 1. og 2. punkt gælder 
ikke for forbrændingsanlæg, som er 
dimensioneret til under 1.500 timers drift 
om året (beregnet som et gennemsnit over 
fem år).

Or. de

Begrundelse

Også her er det vigtigt, at man ikke hæmmer opbygningen af en hårdt tiltrængt reserve- og 
spidsbelastningskapacitet.
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Ændringsforslag 1224
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse for 
bestemmelserne i stk. 6, hvis:

udgår

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1225
Herbert Reul

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse for 
bestemmelserne i stk. 6, hvis:

udgår

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. de

Begrundelse

Med den valgte model er der ikke længere behov for undtagelser.

Ændringsforslag 1226
Herbert Reul

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

udgår

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. de

Ændringsforslag 1227
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

udgår

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en
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Ændringsforslag 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelses- eller bevillingskriterier 
medtage betingelser for at fritage enkelte 
anlæg fra bestemmelserne i stk. 6, hvis en 
cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling, eller hvis 
de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
ekstra varmelast, ikke er opfyldt.

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1229
Konrad Szymański
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Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelses- eller bevillingskriterier 
medtage betingelser for at fritage enkelte 
anlæg fra bestemmelserne i stk. 6, hvis en 
cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling, eller hvis 
de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, pkt. 1, angående eksistensen af en 
ekstra varmelast, ikke er opfyldt.

 a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, hvis:

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen af artikel 10, stk. 7, præciserer denne ændring, at det bør 
være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte fælles vilkår for fritagelse fra 
kraftvarmeforpligtelsen, hvis litra a og b i dette stk. ikke er opfyldt. Dette skulle sikre, at 
projekter, som er uøkonomiske eller teknisk uhensigtsmæssige, ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 1231
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1232
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 

udgår

Or. de

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

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1234
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 1236
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning



AM\883844DA.doc 73/97 PE475.982v01-00

DA

Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller 

a) kravet ikke er teknisk gennemførligt, 
f.eks. fordi den varmelast, der er anført i 
bilag VIII, punkt 1, ikke findes, eller 

Or. en

Ændringsforslag 1237
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1239
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1240
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene.

Or. en

Ændringsforslag 1241
Britta Thomsen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse, som tager højde 
for de fulde eksterne omkostninger og 
fordele, viser, at omkostningerne 
overstiger fordelene, når der sammenlignes 
med de fulde livscyklusomkostninger, 
herunder investeringer i infrastruktur, ved 
at levere den samme mængde el og varme 
med separat produktion af el og 
opvarmning og/eller køling.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslagene er at sikre, at den kommende metode for cost-benefit-
analyser får en bred tilgang (som især omfatter eksterne omkostninger), og at præcisere 
alternativet til højeffektiv kraftvarme og fjernvarme og -køling.

Ændringsforslag 1242
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse, som omfatter 
alle eksterne omkostninger og fordele,
viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. de

Begrundelse

(Se ændringsforslag til artikel 10, stk. 4, og stk. 14, litra c).
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Ændringsforslag 1243
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
projektet ikke er omkostningseffektivt, når 
man tager højde for de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1244
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anlægget fungerer som back-up for 
uregelmæssig elproduktion fra 
vedvarende energikilder;

Or. en

Ændringsforslag 1245
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelse af kraftvarme ikke har 
noget positivt samfundsøkonomisk 
resultat;

Or. en

Ændringsforslag 1246
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1247
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 

udgår



PE475.982v01-00 78/97 AM\883844DA.doc

DA

underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1248
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1249
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 

udgår
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underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1250
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem, som medlemsstaterne skal tage op til 
overvejelse. 

Or. ro

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

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har seks måneder efter 
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underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen har godkendt de ændrede 
betingelser.

Or. pl

Ændringsforslag 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. ro

Ændringsforslag 1253
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2015. 
Kommissionen har seks måneder efter 
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underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. de

Begrundelse

Fristen den 1. januar 2014 er for kort for et direktiv, som tidligst vil blive gennemført i alle 
medlemsstaterne i 2013, navnlig fordi den 1. januar 2014 i henhold til artikel 19, stk. 2, også 
er fristen for Kommissionens fremlæggelse af formularen for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1254
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

udgår

Medlemsstaterne indfører mekanismer, 
der sikrer, at disse anlæg kobles til 
fjernvarme- og fjernkølenet. De kan 
kræve, at disse anlæg afholder udgifterne 
til tilslutningen samt omkostningerne ved 
at anlægge det fjernvarme- og 
fjernkølenet, der er nødvendigt til for at 
transportere spildvarmen til forbrugerne.
Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
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afsnit, hvis:
a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne forpligter operatører til 
at vurdere, om det er teknisk og 
økonomisk muligt at sikre, at 
industrianlæg med en samlet indfyret effekt 
på mere end 20 MW, der frembringer 
spildvarme, og som opføres eller får 
foretaget en gennemgribende fornyelse af 
udstyret efter [dette direktivs ikrafttræden], 
opsamler og udnytter spildvarmen.

Or. fr
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Begrundelse

Operatørerne skal fastslå, om løsninger er teknisk og økonomisk gennemførlige. Desuden vil 
investeringer i forbindelser til fjernvarme- og fjernkølingsnet gavne rigtig mange mennesker 
på mange forskellige områder (offentlige organer, husholdninger, virksomheder i den tertiære 
sektor etc.).

Ændringsforslag 1256
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, forudsat at der først er 
gennemført undersøgelser, som har vist, 
at processen er teknologisk og økonomisk 
gennemførlig. Bestemmelserne i artikel 
19, stk. 8, gælder ikke for industrianlæg, 
som bruger deres spildvarme i 
produktionsprocessen og dermed i 
forvejen forbedrer energieffektiviteten på 
denne måde.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har tilsyneladende overset muligheden for, at anlæg i forvejen udnytter deres 
egen spildvarme.

Ændringsforslag 1257
Paul Rübig
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, hvis et sådant projekt 
vurderes at være økonomisk, kommercielt 
og teknisk gennemførligt.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1258
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
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spildvarmen. spildvarmen, hvis det er økologisk, teknisk 
og effektivitetsmæssigt gennemførligt. 
Industrianlæg, som bruger deres 
spildvarme i produktionsprocessen, er 
undtaget fra disse forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 1259
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen. Bestemmelserne i artikel 10, 
stk. 8, gælder ikke for anlæg, som af 
energieffektivitetsmæssige årsager bruger 
deres egen spildvarme i 
produktionsprocessen.

Or. de

Ændringsforslag 1260
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 50 MW, der 
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frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], hvis det er hensigtsmæssigt 
og omkostningseffektivt, opsamler og 
udnytter en væsentlig del af spildvarmen.

Or. en

Begrundelse

At lade bestemmelsen gælde fyringsanlæg med en nominel termisk effekt på mere end 50 MW 
er i overensstemmelse med bestemmelserne i 2008/1/EF (bilag 1).

Ændringsforslag 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, hvis dette er teknologisk 
hensigtsmæssigt og økonomisk 
bæredygtigt.

Or. de

Ændringsforslag 1262
Angelika Niebler

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, hvor dette er teknologisk 
gennemførligt og økonomisk 
hensigtsmæssigt.

Or. de

Begrundelse

Industriel spildvarme bør kun udnyttes, hvis det også er økonomisk hensigtsmæssigt.
Medlemsstaterne bør derfor fritage anlæg fra kravet om at udnytte spildvarmen i tilfælde, 
hvor omkostningerne overstiger fordelene.

Ændringsforslag 1263
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, hvis det er økonomisk og 
teknisk omkostningseffektivt og 
hensigtsmæssigt.
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Or. en

Ændringsforslag 1264
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden]:
a) forsynes med højeffektivt 
kraftvarmeudstyr og
b) placeres i områder, hvor spildvarmen 
kan udnyttes af andre 
varmebehovspunkter som beskrevet i bilag 
VIII.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget, som indarbejder nye litra a) og b) i artikel 10, stk. 8, 
pkt. 1.

Ændringsforslag 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
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at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarme.

Or. fi

Ændringsforslag 1266
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne kan vedtage
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Or. ro

Ændringsforslag 1267
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 

Medlemsstaterne indfører i 
overensstemmelse med deres nationale 
varme- og køleplaner mekanismer og 
træffer egnede foranstaltninger til 
udvikling af infrastruktur, der sikrer, at 
disse anlæg kobles til fjernvarme- og 
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nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

fjernkølenet. Tilslutning til eksisterende 
net skal gøres betinget af, at der opnås 
bedre ressourceeffektivitet og fordele med 
hensyn til økonomisk bæredygtighed for 
fjernvarme- og fjernkølesystemerne og for 
deres kunder.

Or. de

Begrundelse

For at garantere sikkerheden for allerede foretagne investeringer og fordele for miljøet og 
økonomien bør brugen af industriel spildvarme kun udvides, hvis det fører til bedre 
ressourceeffektivitet og yderligere fordele.

Ændringsforslag 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. Udgifterne til tilslutningen 
afholdes af netværksbrugerne.

Or. fr

Begrundelse

Det bør ikke være de industrier, der producerer varmen/kulden, som finansierer 
investeringerne i nettilslutningerne. Disse udgifter skal afholdes af de parter, som opnår 
fordele ved tilslutningerne.
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Ændringsforslag 1269
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1270
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. 
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samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 1271
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. 

Or. de

Begrundelse

Der er ingen grund til at afvige fra princippet om, at forbrugeren bør betale.

Ændringsforslag 1272
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet, hvis det er økonomisk og 
teknisk omkostningseffektivt og 
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samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Der skal ikke foretages uøkonomiske eller uhensigtsmæssige investeringer for at opsamle og 
anvende spildvarmen. Fjernvarmesystemer bringer varme til husholdningerne, og man kan 
derfor forvente, at virksomheder med spildvarme vil tilslutte sig eksisterende 
fjernvarmesystemer, men ikke, at de vil lave tilslutninger til de enkelte husholdninger.

Ændringsforslag 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. 

Or. en

Begrundelse

Udgifterne til at etablere fjernvarme- og fjernkølenet bør afholdes af netværksbrugerne for at 
sikre en afbalanceret fordeling af udgifterne og undgå markedsforvridninger.

Ændringsforslag 1274
Paul Rübig
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De sikrer, at de 
pågældende anlæg og involverede aktører 
afholder udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1275
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg enten kobles til 
fjernvarme- og fjernkølenet, eller at 
spildvarmen anvendes i henhold til 
etablerede BREF i den pågældende 
sektor. De kan kræve, at disse anlæg 
afholder udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
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spildvarmen til forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1276
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører, hvor det er 
omkostningseffektivt, mekanismer, der 
tilskynder til, at disse anlæg kobles til 
fjernvarme- og fjernkølenet. De kan kræve, 
at investeringsudgifterne til disse anlæg 
omfatter udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. ro

Ændringsforslag 1277
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De bør støtte disse anlæg i
at anlægge det fjernvarme- og fjernkølenet, 
der transporterer spildvarmen til 
forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg, for så vidt det 
omkostningseffektivt giver mening, kobles 
til fjernvarme- og fjernkølenet. De kan 
kræve, at disse anlæg afholder udgifterne 
til tilslutningen samt omkostningerne ved 
at anlægge det fjernvarme- og fjernkølenet, 
der er nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. fi

Ændringsforslag 1279
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
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sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet, hvor det er teknisk 
gennemførligt. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. en


