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Amendement 1095
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

Schrappen

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en
b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Or. en

Amendement 1096
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
planning van nieuwe installaties voor de 
opwekking van thermische elektriciteit met 
een totaal thermisch vermogen van meer
dan 20 MW onderzoek wordt verricht 
naar de technische en economische 
haalbaarheid, om:

Or. de
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Motivering

De lidstaten hebben meer flexibiliteit nodig, vooral op gemeentelijk niveau. Automatismen 
zoals de Commissie die voorstelt, doen de werkelijkheid op het terrein geen recht. Het 
subsidiariteitsbeginsel moet in acht worden genomen. De Commissie heeft bij haar 
effectbeoordeling onvoldoende aangetoond dat haar centralistische aanpak in de reële wereld 
tot "betere" resultaten leidt.

Amendement 1097
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen er bij de planning 
van nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW
voor dat er onderzoek wordt gedaan naar 
de technische en economische 
haalbaarheid van een energiecentrale met 
apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken met behulp 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Or. en

Motivering

De bouw van een nieuwe WKK-capaciteit moet altijd gebaseerd zijn op een economische en 
technische berekening met betrekking tot de investering. Er moet bijvoorbeeld voldoende 
vraag naar warmte zijn.

Amendement 1098
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 3. De lidstaten zorgen ervoor dat nieuwe 
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nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW, 
als dit technisch, sociaaleconomisch en 
commercieel haalbaar is, worden voorzien 
van apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken met behulp 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Or. en

Amendement 1099
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten kunnen ervoor zorgen, op 
grond van een kosten-batenanalyse van de 
nationale omstandigheden op economisch 
gebied, op klimaatgebied of op het gebied 
van ruimtelijke ordening, dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW:

Or. en

Amendement 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in de 
gebieden waar warmtekrachtkoppeling 
vanwege het overeenkomstig lid 2 
vastgestelde potentieel bevorderd wordt,
alle nieuwe installaties voor de opwekking 



PE475.982v01-00 6/101 AM\883844NL.doc

NL

van thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, als dit 
technisch, economisch en commercieel 
haalbaar is, alle nieuwe installaties voor 
de opwekking van thermische elektriciteit, 
met een totaal thermisch vermogen van 
meer dan 20 MW:

Or. en

Amendement 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, als dit 
economisch haalbaar en technisch 
uitvoerbaar is, alle nieuwe 
stookinstallaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW:

Or. en

Amendement 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
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Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat, waar dit 
passend en kostenefficiënt is, alle nieuwe 
stookinstallaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW:

Or. en

Amendement 1104
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten kunnen ervoor zorgen dat 
alle nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW, als de stabiliteit van het netwerk 
gegarandeerd is:

Or. ro

Motivering

Onjuiste Roemeense vertaling, zodat een correctie nodig is.

Amendement 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule



PE475.982v01-00 8/101 AM\883844NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
planning van nieuwe installaties voor de 
opwekking van thermische elektriciteit, 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW:

Or. fi

Amendement 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
investeerders die voornemens zijn nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW te bouwen, nagaan of:

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een regeling in te voeren voor alle investeerders, niet door de technische 
oplossing voor te schrijven die systematisch moet worden gekozen, maar door voor geplande 
installaties en voor de keuze van de locatie een evaluatie van de kosteneffectiviteit verplicht te 
stellen.

Amendement 1107
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 3. De lidstaten zorgen ervoor dat, waar dit 
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nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20
MW:

passend en kostenefficiënt is, alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit waar fossiele 
brandstoffen de primaire materiële 
grondstof zijn en die een totaal thermisch 
vermogen hebben van meer dan 50 MW:

Or. en

Motivering

Installaties viseren met een thermische input van meer dan 50 MW komt overeen met de 
bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG (bijlage 1).

Amendement 1108
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor, na een 
kosten-batenanalyse, dat nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

Or. fr

Amendement 1109
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in de 
gebieden waar warmtekrachtkoppeling 
vanwege het overeenkomstig lid 2 
vastgestelde potentieel bevorderd wordt,
alle nieuwe installaties voor de opwekking 
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van thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1110
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
investeerders die de bouw plannen van
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW, 
onderzoeken of:

Or. de

Amendement 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW, 
met uitzondering van kerncentrales:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1112
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 MW, 
met uitzondering van kerncentrales:

Or. en

Amendement 1113
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat
investeerders die nieuwe installaties voor 
de opwekking van thermische elektriciteit
plannen met een totaal thermisch 
vermogen van meer dan 20 MW, 
onderzoeken of:

Or. en

Amendement 1114
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Schrappen

Or. en

Amendement 1115
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Schrappen

Or. en
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Amendement 1116
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Schrappen

Or. en

Amendement 1117
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) er moet onderzoek worden verricht 
naar de technische en economische 
haalbaarheid van het gebruik van 
afvalwarmte. Als lokaal gebruik van 
afvalwarmte gegarandeerd is en de 
afvalwarmte gunstig kan worden geleverd, 
moet de installatie worden voorzien van 
apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken door middel 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1118
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten; en

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 1119
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) het technisch en commercieel zinvol is
een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid te 
installeren; en

Or. en

Amendement 1120
Daniel Caspary



AM\883844NL.doc 15/101 PE475.982v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) het technisch zinvol en rendabel is deze 
te voorzien van apparatuur die het mogelijk 
maakt afvalwarmte te hergebruiken door 
middel van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Or. de

Amendement 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) het technisch en economisch haalbaar 
is apparatuur te installeren die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een regeling in te voeren voor alle investeerders, niet door de technische 
oplossing voor te schrijven die systematisch moet worden gekozen, maar door voor geplande 
installaties en voor de keuze van de locatie een evaluatie van de kosteneffectiviteit verplicht te 
stellen.

Amendement 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid;

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken;

Or. es

Amendement 1123
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt het grote merendeel van 
de afvalwarmte te hergebruiken;  en

Or. en

Amendement 1124
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) in de mate van het mogelijke een 
elektriciteitscentrale te bouwen die is
voorzien van apparatuur die het mogelijk 
maakt afvalwarmte te hergebruiken door 
middel van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Or. de
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Amendement 1125
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid, als dit 
economisch haalbaar is; en

Or. ro

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; of

Or. pl

Amendement 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de kosteneffectiviteit en technische 
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haalbaarheid van de bouw ervan worden 
onderzocht;

Or. fi

Amendement 1128
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1129
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1130
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar Schrappen
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afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Or. de

Motivering

De regel dat installaties voor de opwekking van thermische elektriciteit met een vermogen van 
minimum 20 MW alleen nog op locaties mogen worden geplaatst die zich in de nabijheid 
bevinden van warmtevraagpunten, moet worden verworpen, omdat hij strijdig is met het 
planningsprincipe industriegebieden zo gescheiden mogelijk te houden van woon- en 
gemengde gebieden. Ook om redenen van immissiebescherming en de veiligheid van 
installaties is een plaatsing van deze installaties in de nabijheid van warmtevraagpunten niet 
wenselijk.

Amendement 1131
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Schrappen

Or. en

Amendement 1132
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1133
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt een deel van de
afvalwarmte door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid te 
hergebruiken voor de warmtevoorziening 
van industriële processen, 
bedrijfsruimten, huishoudens of andere
warmtevraagpunten.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 1134
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) ervoor zorgen dat in het kader van de 
goedkeuring van de planning rekening 
wordt gehouden met opties betreffende de 
plaatsing van deze installaties op een 
locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten, en dat 
deze locaties indien nodig prioriteit 
krijgen.

Or. en
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Amendement 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) het technisch en economisch haalbaar 
is de installatie te plaatsen op een locatie 
waar afvalwarmte kan worden gebruikt 
door warmtevraagpunten.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een regeling in te voeren voor alle investeerders, niet door de technische 
oplossing voor te schrijven die systematisch moet worden gekozen, maar door voor geplande 
installaties en voor de keuze van de locatie een evaluatie van de kosteneffectiviteit verplicht te 
stellen.

Amendement 1136
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) als dit economisch haalbaar is, worden 
geplaatst op een locatie waar afvalwarmte 
kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Or. ro

Amendement 1137
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) te onderzoeken of een locatie kan 
worden gevonden waar afvalwarmte kan 
worden gebruikt door warmtevraagpunten.

Or. de

Amendement 1138
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) het technisch en commercieel zinvol is
een locatie te selecteren waar afvalwarmte 
kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Or. en

Amendement 1139
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) het technisch zinvol en rendabel is deze 
te plaatsen op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Or. de

Amendement 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) wordt geprobeerd deze te plaatsen op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten.

Or. fi

Amendement 1141
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) op voorwaarde dat een kosten-
batenanalyse aantoont dat de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, inclusief de 
investeringen in infrastructuur, van de 
levering van dezelfde hoeveelheid 
elektriciteit en warmte met gescheiden 
verwarming en koeling, zwaarder wegen 
dan de kosten. 

Or. en

Amendement 1142
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 

Schrappen
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alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 1143
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de amendementen op alinea's hoger in de tekst is dit tekstdeel niet meer nodig.

Amendement 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2



AM\883844NL.doc 25/101 PE475.982v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. De beheerders 
voeren hun eigen technische en 
economische analyse overeenkomstig de 
eerste twee alinea's uit op basis van 
communautaire minimumeisen die in 
overleg met alle betrokken partijen zijn 
vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk een regeling in te voeren voor alle investeerders, niet door de technische 
oplossing voor te schrijven die systematisch moet worden gekozen, maar door voor geplande 
installaties en voor de keuze van de locatie een evaluatie van de kosteneffectiviteit verplicht te 
stellen. De verwijzing naar bijlage VIII moet worden geschrapt, omdat deze bijlage te 
dwingend is.

Amendement 1145
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd.
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genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. de

Motivering

De aanpak waarvoor de Commissie kiest, omvat te veel automatismen en er wordt te weinig 
flexibiliteit mee gegarandeerd, terwijl door de erg uiteenlopende omstandigheden in de EU 
flexibiliteit wel dringend nodig is, alleen al om het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen.

Amendement 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd.

Or. fi

Amendement 1147
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van De lidstaten keuren in artikel 7 van 
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Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd.

Or. en

Amendement 1148
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Overeenkomstig de nationale 
verwarmings- en koelingsplannen zorgen 
de lidstaten ervoor dat de autoriteiten 
voldoende ondersteuning voor de 
geleidelijke ontwikkeling van 
infrastructuur voor een adequaat gebruik 
van deze installaties bieden.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
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genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 1149
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat de exploitanten van 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van meer dan 20 
MW naast andere criteria rekening 
houden, in overeenstemming met bijlage 
VIII, met de beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling, wanneer zij een 
besluit over de locatie van nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit nemen.

Or. en

Amendement 1150
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met de in lid 1 bedoelde beoordeling en 
strategieën de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 1151
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met de in lid 1 bedoelde beoordeling de 
beschikbaarheid van geschikte extra
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling die nog niet 
gedekt is door warmte uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en
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Amendement 1152
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met de in lid 1 bedoelde beoordeling de 
beschikbaarheid van geschikte extra
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling die nog niet 
gedekt is door warmte uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte extra warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling die nog niet 
gedekt is door warmte uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, in acht wordt 
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genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling die nog niet 
gedekt is door warmte uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
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zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat rekening houdend 
met de richtsnoeren in bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 1156
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van de eerste twee alinea's 
gelden niet voor stookinstallaties die 
zullen worden gebruikt gedurende minder 
dan 1500 uur per jaar, als gemiddelde 
over vijf jaar.

Or. de

Motivering

De verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen is alleen mogelijk, als voldoende 
reservecapaciteit ter beschikking staat. De ontwikkeling van deze capaciteit, die ook geschikt 
is voor de dekking van piekbelastingen, mag niet worden bemoeilijkt door een teveel aan 
bureaucratie.

Amendement 1157
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden Schrappen
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vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:
a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;
b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of
c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. de

Motivering

Door de wijziging van het artikel hoeven geen redenen voor uitzonderingen meer te worden 
opgenomen.

Amendement 1158
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;
b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
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tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of
c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

4. De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of gelijkwaardige 
toelatingscriteria voorwaarden opnemen
voor vrijstelling van afzonderlijke 
installaties van de bepalingen van lid 3 
indien:

Or. en

Amendement 1160
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden
vastleggen voor vrijstelling van de 

4. De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of gelijkwaardige 
toelatingscriteria voorwaarden opnemen
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bepalingen van lid 3 indien: voor vrijstelling van afzonderlijke 
installaties van de bepalingen van lid 3 
indien:

Or. en

Amendement 1161
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

4. De lidstaten leggen voorwaarden vast
voor vrijstelling van de bepalingen van lid 
3 indien:

Or. en

Amendement 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

4. De lidstaten leggen voorwaarden vast
voor vrijstelling van de bepalingen van lid 
3 indien:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting 
indien niet aan a), b), c) van dit lid wordt voldaan. Dat moet voorkomen dat oneconomische 
of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.
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Amendement 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

Schrappen

Or. fi

Amendement 1164
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

Schrappen

Or. de

Motivering

Door de wijziging van het artikel hoeven geen redenen voor uitzonderingen meer te worden 
opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking a) een voor de afzonderlijke installatie 
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tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

uitgevoerde kosten-batenanalyse aantoont 
dat de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van de 
investering in infrastructuur, om dezelfde 
hoeveelheid elektriciteit en warmte te 
leveren met gescheiden verwarming en 
koeling; of

Or. en

Amendement 1166
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

a) een voor de afzonderlijke installatie 
uitgevoerde kosten-batenanalyse aantoont 
dat de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van de 
investering in infrastructuur, om dezelfde 
hoeveelheid elektriciteit en warmte te 
leveren met gescheiden verwarming en 
koeling; of

Or. en

Amendement 1167
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage VIII 
niet worden vervuld;

a) het technisch niet mogelijk is om aan
de vereiste te voldoen, bijvoorbeeld 
doordat de in punt 1 van bijlage VIII
bedoelde warmtebelasting niet
beschikbaar is;
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Or. en

Amendement 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

Schrappen

Or. fi

Amendement 1169
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

Schrappen

Or. de

Motivering

Door de wijziging van het artikel hoeven geen redenen voor uitzonderingen meer te worden 
opgenomen.

Amendement 1170
Evžen Tošenovský
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

b) de installatie zich in de nabijheid van 
een onder Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats bevindt; of

Or. en

Amendement 1171
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

b) de eis in alinea 1, onder b), met 
betrekking tot de locatie van de installatie 
niet kan worden vervuld wegens de 
noodzaak een installatie in de nabijheid 
van een onder Richtlijn 2009/31/EG 
toegelaten geologische opslagplaats te 
plaatsen. of

Or. en

Amendement 1172
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)



PE475.982v01-00 40/101 AM\883844NL.doc

NL

installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

Or. ro

Motivering

Taalfout in de Roemeense versie – geen gevolgen voor de Nederlandse versie.

Amendement 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. fi

Amendement 1174
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 

Schrappen
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verwarming en koeling.

Or. de

Motivering

Door de wijziging van het artikel hoeven geen redenen voor uitzonderingen meer te worden 
opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van extra 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld.

Or. en

Amendement 1176
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van extra 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld.
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Or. en

Amendement 1177
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen.

Or. en

Amendement 1178
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) een kosten-batenanalyse waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
externe kosten en baten, aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden
productie van elektriciteit, verwarming en 
koeling.

Or. en
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Motivering

Deze wijzigingen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat bij de in te voeren 
methodologie voor de kosten-batenanalyse een ruime aanpak wordt gevolgd (met name door 
rekening te houden met de externe kosten) en om het alternatief voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en DHC te verduidelijken.

Amendement 1179
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) een kosten-batenanalyse waarin 
rekening wordt gehouden met alle externe 
kosten en baten, aantoont dat de kosten 
zwaarder wegen dan de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden
productie van stroom, verwarming en 
koeling.

Or. de

Motivering

Om ervoor te zorgen dat, wat de methodologie van de kosten-batenanalyse betreft, een ruime 
aanpak wordt gevolgd, waarbij de kosten en baten voor de maatschappij met die van een 
alternatieve levering van stroom, verwarming en koeling worden vergeleken.

Amendement 1180
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat het 
project niet kostenefficiënt is, wanneer 
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in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

rekening wordt gehouden met de 
volledige-levenscycluskosten, met inbegrip 
van investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 1181
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling. Deze kosten-
batenanalyse moet worden bepaald door 
de lidstaat.

Or. en

Amendement 1182
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de installatie waarschijnlijk zal 
fungeren als reserve voor intermitterende 
stroomopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en
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Amendement 1183
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het beroep op WKK geen positief 
sociaaleconomisch resultaat oplevert;

Or. en

Amendement 1184
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1185
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1186
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1187
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1188
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. de

Motivering

Door de wijziging van het artikel hoeven geen redenen voor uitzonderingen meer te worden 
opgenomen. Met de gekozen aanpak worden de bureaucratische lasten aanzienlijk beperkt en 
wordt gegarandeerd dat het voorstel verenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. fi

Amendement 1190
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving en de 
lidstaten moeten met deze voorstellen 
rekening houden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
gewijzigde voorwaarden goedkeurt.

Or. pl

Amendement 1192
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van deze voorwaarden voor 
vrijstelling. De Commissie kan deze 
voorwaarden weigeren of wijzigingen 
voorstellen tot 6 maanden na de 
kennisgeving. In deze gevallen worden de 
voorwaarden voor vrijstelling niet 
toegepast door de betreffende lidstaat tot 
de Commissie de opnieuw ingediende of 
gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk 
aanvaardt.

Or. de
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Motivering

Markten en technologieën zijn permanent in ontwikkeling. Daarom is meer flexibiliteit nodig 
wat het toestaan van uitzonderingen betreft.

Amendement 1193
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2015 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. de

Motivering

Voor een richtlijn die pas in 2013 in alle EU-lidstaten omgezet hoeft te zijn, is 1 januari 2014 
als tijdslimiet te vroeg. Temeer daar de Commissie het model als leidraad voor de lidstaten 
waarin is voorzien in artikel 19, lid 2, pas op dezelfde datum van 1 januari 2014 hoeft te 
verstrekken.

Amendement 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
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Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. ro

Amendement 1195
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 1196
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Schrappen



PE475.982v01-00 52/101 AM\883844NL.doc

NL

Or. en

Amendement 1197
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 1198
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overeenkomstig lid 1 bis (nieuw) moeten de lidstaten kunnen bepalen wat de beste manier is 
om autorisatiecriteria vast te stellen en rekening met locatiefactoren te houden.
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Amendement 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat in hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening rekening
wordt gehouden met een efficiënte 
opwekking, een efficiënte distributie en 
een efficiënt gebruik van energie.

Or. fi

Amendement 1200
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat in hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening rekening
wordt gehouden met de efficiënte 
productie, de efficiënte verdeling en het 
efficiënte verbruik van energie.

Or. de

Motivering

De overschakeling leidt tot een flexibilisering waardoor rekening kan worden gehouden met 
alle opties om de energie-efficiëntie te laten toenemen respectievelijk het verbruik te laten 
dalen.

Amendement 1201
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun
plannen van lid 1.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze voldoende rekening houdt 
met hun nationale verwarmings- en 
koelingsanalysen van lid 1.

Or. en

Amendement 1203
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze, indien voorhanden,
overeenstemt met hun nationale 
verwarmings- en koelingsplannen van lid 
1.

Or. en

Amendement 1204
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen in hun plannings- en 
bouwvoorschriften adequate maatregelen 
op om het potentieel voor efficiënte 
stadsverwarming en -koeling, alsmede 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling te 
benutten en gebruik van de synergie met 
Richtlijn 2010/31/EU en Richtlijn 
2009/28/EU te maken. 

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een koppeling gemaakt tussen de omzetting van deze richtlijn en 
van de richtlijn inzake de totale energie-efficiëntie van gebouwen en de richtlijn ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, om het potentieel voor 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa ten volle te benutten.

Amendement 1205
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning 
wordt vernieuwd, de nieuwe of 
vernieuwde vergunning wordt verstrekt op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Schrappen

Het uitrusten van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties met 
voorzieningen voor de afvang of opslag 
van kooldioxide wordt niet gezien als 
renovatie ten behoeve van deze 
bepalingen.

Or. en

Amendement 1206
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
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overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, onderzoek wordt verricht naar 
de technische en economische 
haalbaarheid van een uitbreiding van de 
installatie om een beroep te doen op 
technologie voor de terugwinning en het 
gebruik van afvalwarmte door middel van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

Or. de

Motivering

In een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt moet flexibiliteit gegarandeerd worden.

Amendement 1207
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, er onderzoek wordt gedaan 
naar de technische en economische 
haalbaarheid van een energiecentrale met 
apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken met behulp 
van een hoogrenderende
warmtekrachtkoppelingseenheid.
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Or. en

Motivering

De renovatie van bestaande WKK-capaciteit moet altijd gebaseerd zijn op een economische 
en technische berekening met betrekking tot de investering. Er moet bijvoorbeeld voldoende 
vraag naar warmte zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG de vergunning wordt 
vernieuwd, er in de nieuwe of vernieuwde 
vergunning rekening mee wordt gehouden
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, op basis van een analyse van de 
economische efficiëntie en de 
gebruiksefficiëntie.

Or. pl

Amendement 1209
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. In de gebieden waar 
warmtekrachtkoppeling vanwege het 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
potentieel wordt bevorderd, zorgen de
lidstaten ervoor dat, wanneer een bestaande 
installatie voor elektriciteitsopwekking met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van groter dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning bij voorkeur wordt verstrekt op 
voorwaarde dat het technisch en
economisch haalbaar is dat de installatie 
wordt aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar een voldoende en 
langdurig stabiele warmtevraag bestaat.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. In de gebieden waar 
warmtekrachtkoppeling vanwege het 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
potentieel wordt bevorderd, zorgen de
lidstaten ervoor dat, wanneer een bestaande 
installatie voor elektriciteitsopwekking met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van groter dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning bij voorkeur wordt verstrekt op 
voorwaarde dat het technisch en 
economisch haalbaar is dat de installatie 
wordt aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar een voldoende en 
langdurig stabiele warmtevraag bestaat.

Or. en

Amendement 1211
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 

6. In de gebieden waar 
warmtekrachtkoppeling vanwege het 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
potentieel wordt bevorderd, zorgen de
lidstaten ervoor dat, wanneer een bestaande 
installatie voor elektriciteitsopwekking met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van groter dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
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warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat het technisch en economisch haalbaar 
is dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en

Amendement 1212
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW, met uitzondering van 
kerncentrales, substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en
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Amendement 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door extra warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII en waar een kosten-batenanalyse 
wijst op een voordeel over de levenscyclus 
van de installatie.

Or. en

Amendement 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
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Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt, als onderzoek 
aantoont dat zulks kostenefficiënt is, op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt.

Or. fi

Amendement 1215
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten kunnen ervoor zorgen, op 
grond van een kosten-batenanalyse van de 
nationale omstandigheden op economisch 
gebied, op klimaatgebied of op het gebied 
van ruimtelijke ordening, dat, wanneer een 
bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en
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Amendement 1216
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt met als 
prioriteit dat de installatie wordt aangepast 
om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt, op economisch haalbare wijze, 
door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. ro

Amendement 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW, met uitzondering van 
kerncentrales, substantieel wordt 
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overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1218
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
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warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits het project met 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
technisch, sociaaleconomisch en 
commercieel haalbaar is.

Or. en

Amendement 1219
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door extra warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en

Amendement 1220
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt gerenoveerd 
of wanneer, in overeenstemming met 
artikel 21 van Richtlijn 2010/75/EG, de 
vergunning wordt vernieuwd, de nieuwe of 
vernieuwde vergunning wordt verstrekt op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 50 MW substantieel wordt gerenoveerd 
of wanneer, in overeenstemming met 
artikel 21 van Richtlijn 2010/75/EG, de 
vergunning wordt vernieuwd, de nieuwe of 
vernieuwde vergunning wordt verstrekt op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, waar dit passend en 
kostenefficiënt is, mits de installatie zich 
bevindt op een locatie waar afvalwarmte 
kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten in overeenstemming 
met punt 1 van bijlage VIII.

Or. en

Motivering

Installaties viseren met een thermische input van meer dan 50 MW komt overeen met de 
bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG (bijlage 1).

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 

6. De lidstaten zorgen ervoor, waar dit 
passend en kostenefficiënt is, dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
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Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werkenmits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en

Amendement 1222
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning 
wordt vernieuwd, de nieuwe of 
vernieuwde vergunning wordt verstrekt op 
voorwaarde dat de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Schrappen

Het uitrusten van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties met 
voorzieningen voor de afvang of opslag 
van kooldioxide wordt niet gezien als 
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renovatie ten behoeve van deze 
bepalingen.

Or. en

Amendement 1223
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van de eerste twee alinea's 
gelden niet voor stookinstallaties die 
zullen worden gebruikt gedurende minder 
dan 1500 uur per jaar, als gemiddelde 
over vijf jaar.

Or. de

Motivering

Ook hier gaat het erom de bouw van reservecapaciteit en capaciteit om spitsbelasting op te 
vangen, die dringend nodig is, niet te belemmeren.

Amendement 1224
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
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voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Amendement 1225
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd  in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
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op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. de

Motivering

Uitzonderingsregelingen zijn met deze aanpak niet meer nodig.

Amendement 1226
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd  in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. de
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Amendement 1227
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6
opleggen wanneer:

7. De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of toelatingscriteria
voorwaarden opnemen voor vrijstelling 
van afzonderlijke installaties van de 
bepalingen van lid 6 wanneer een kosten-
batenanalyse aantoont dat de kosten 
zwaarder wegen dan de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
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warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling, of wanneer de 
drempelvoorwaarden met betrekking tot 
de beschikbaarheid van extra 
warmtebelasting, als bedoeld in punt 1 
van bijlage VIII, niet worden vervuld.

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 1229
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

7. De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of toelatingscriteria
voorwaarden opnemen voor vrijstelling 
van afzonderlijke installaties van de 
bepalingen van lid 6 wanneer een kosten-
batenanalyse aantoont dat de kosten 
zwaarder wegen dan de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling, of wanneer de 
drempelvoorwaarden met betrekking tot 
de beschikbaarheid van extra 
warmtebelasting, als bedoeld in punt 1 
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van bijlage VIII, niet worden vervuld.

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

7. De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 op 
wanneer:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 10, lid 7, verheldert dit amendement dat 
de lidstaten verplicht moeten zijn om gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor 
vrijstelling van de WKK-verplichting indien niet aan a) en b) in deze alinea wordt voldaan. 
Dat moet voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden 
uitgevoerd.

Amendement 1231
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

7. De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 op 
wanneer:

Or. en

Amendement 1232
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd  in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. en

Amendement 1234
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. en

Amendement 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. fi

Amendement 1236
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

a) het technisch niet mogelijk is om aan
de vereiste te voldoen, bijvoorbeeld 
doordat de in punt 1 van bijlage VIII
bedoelde warmtebelasting niet
beschikbaar is; of

Or. en
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Amendement 1237
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 1239
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 1240
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen.

Or. en

Amendement 1241
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met volledige-

b) een kosten-batenanalyse waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
externe kosten en baten, aantoont dat de 
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levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden
productie van elektriciteit, verwarming
en/of koeling.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat bij de in te voeren 
methodologie voor de kosten-batenanalyse een ruime aanpak wordt gevolgd (met name door 
rekening te houden met de externe kosten) en om het alternatief voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en DHC te verduidelijken.

Amendement 1242
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse waarin 
rekening wordt gehouden met alle externe 
kosten en baten, aantoont dat de kosten 
zwaarder wegen dan de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. de

Motivering

Zie artikel 10, lid 4, alinea 14, punt c.
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Amendement 1243
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat
het project niet kostenefficiënt is, wanneer 
rekening wordt gehouden met de 
volledige-levenscycluskosten, met inbegrip 
van investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 1244
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de installatie fungeert als reserve 
voor intermitterende stroomopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 1245
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het beroep op WKK geen positief 
sociaaleconomisch resultaat oplevert;
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Or. en

Amendement 1246
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. de

Amendement 1247
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen



PE475.982v01-00 82/101 AM\883844NL.doc

NL

Or. en

Amendement 1248
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. en

Amendement 1249
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen
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Or. en

Amendement 1250
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving en de 
lidstaten moeten met deze voorstellen 
rekening houden.

Or. ro

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
gewijzigde voorwaarden goedkeurt.
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Or. pl

Amendement 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. ro

Amendement 1253
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2015 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.
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Or. de

Motivering

Voor een richtlijn die pas in 2013 in alle EU-lidstaten omgezet hoeft te zijn, is 1 januari 2014 
als tijdslimiet te vroeg. Temeer daar de Commissie het model als leidraad voor de lidstaten 
waarin is voorzien in artikel 19, lid 2, pas op dezelfde datum van 1 januari 2014 hoeft te 
verstrekken.

Amendement 1254
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria 
of gelijkwaardige toelatingscriteria aan 
om ervoor te zorgen dat industriële 
installaties met een totaal thermisch 
vermogen van groter dan 20 MW die 
afvalwarmte opwekken en die gebouwd of 
substantieel gerenoveerd zijn na [de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] deze 
afvalwarmte afvangen en gebruiken.

Schrappen

De lidstaten ontwikkelen mechanismen 
om deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -
koelingsnetwerken. Zij kunnen de 
installaties ook verplichten tot het dragen 
van de aansluitingskosten en de kosten 
voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.
De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de 
eerste alinea opleggen wanneer:
a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
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voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Amendement 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria 
of gelijkwaardige toelatingscriteria aan
om ervoor te zorgen dat industriële 
installaties met een totaal thermisch 
vermogen van groter dan 20 MW die 
afvalwarmte opwekken en die gebouwd of 
substantieel gerenoveerd zijn na [de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] deze 
afvalwarmte afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten vragen de beheerders na te 
gaan of het technisch en economisch 
haalbaar is om ervoor te zorgen dat 
industriële installaties met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW die afvalwarmte opwekken en die 
gebouwd of substantieel gerenoveerd zijn 
na [de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
deze afvalwarmte afvangen en gebruiken.

Or. fr

Motivering

De beheerders moeten vaststellen of de oplossingen uit technisch en economisch oogpunt 
haalbaar zijn. De investeringen in aansluiting op stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken 
komen overigens ten goede aan vele en erg verschillende spelers (overheden, gezinnen, 
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bedrijven uit de tertiaire sector…).

Amendement 1256
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken, als studies 
voordien de technische en economische 
haalbaarheid hebben aangetoond.
Industriële installaties die hun 
afvalwarmte gebruiken tijdens het 
productieproces en zo de energie-
efficiëntie al verhogen, zijn van de 
bepalingen van artikel 10, lid 8, 
vrijgesteld.

Or. de

Motivering

Deze mogelijkheid, namelijk dat installaties de geproduceerde warmte zelf zal gebruiken, 
heeft de Commissie over het hoofd gezien.

Amendement 1257
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
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ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken indien het project 
economisch, commercieel en technisch 
haalbaar wordt geacht.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1258
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken, als dit ecologisch 
zinvol, technisch haalbaar en op efficiënte 
wijze uitvoerbaar is. Industriële 
installaties die hun afvalwarmte 
verbruiken tijdens het productieproces, 
zijn van deze verplichtingen vrijgesteld.
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Or. en

Amendement 1259
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken. Industriële 
installaties die hun afvalwarmte, ter wille 
van de energie-efficiëntie, zelf in het 
productieproces gebruiken, zijn van de 
bepalingen van artikel 10, lid 8, 
vrijgesteld.

Or. de

Amendement 1260
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om
ervoor te zorgen, waar dit nodig is en op 
kostenefficiënte wijze kan worden 
gerealiseerd, dat industriële installaties met 
een totaal thermisch vermogen van groter 
dan 50 MW die afvalwarmte opwekken en 
die gebouwd of substantieel gerenoveerd 
zijn na [de inwerkingtreding van deze 
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richtlijn] een substantieel deel van deze 
afvalwarmte afvangen en gebruiken.

Or. en

Motivering

Installaties viseren met een thermische input van meer dan 50 MW komt overeen met de 
bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG (bijlage 1).

Amendement 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken, als dit technisch 
zinvol en rendabel is.

Or. de

Amendement 1262
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
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opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn], waar het technisch 
haalbaar en economisch zinvol is, deze 
afvalwarmte afvangen en gebruiken.

Or. de

Motivering

Industriële afvalwarmte hoeft alleen worden gebruikt, waar het ook economisch zinvol is. De 
lidstaten moeten daarom installaties van de verplichting de warmte te gebruiken, vrijstellen, 
als de kosten groter zijn dan de baten.

Amendement 1263
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken, als dit uit 
economisch en technisch oogpunt 
kostenefficiënt en redelijk is.

Or. en

Amendement 1264
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn]:

a) voorzien zijn van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheden en
b) in gebieden worden geplaatst waar de 
afvalwarmte door bijkomende 
warmtevraagpunten kan worden gebruikt, 
overeenkomstig de beschrijving in bijlage 
VIII;

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij artikel 10, lid 8, alinea 1, punt a (nieuw) en b (nieuw).

Amendement 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] een deel van deze 
afvalwarmte afvangen en gebruiken.

Or. fi
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Amendement 1266
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten kunnen autorisatiecriteria 
of gelijkwaardige toelatingscriteria
aannemen om ervoor te zorgen dat 
industriële installaties met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW die afvalwarmte opwekken en die 
gebouwd of substantieel gerenoveerd zijn 
na [de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
deze afvalwarmte afvangen en gebruiken

Or. ro

Amendement 1267
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

Overeenkomstig de nationale 
verwarmings- en koelingsplannen 
ontwikkelen de lidstaten mechanismen en 
adequate maatregelen voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
De aansluiting op bestaande systemen 
moet afhankelijk worden gesteld van de
voorwaarde dat zij leidt tot een efficiënter 
gebruik van de hulpbronnen en tot winst 
voor de rendabiliteit van de 
stadsverwarmings- en -koelingssystemen 
en voor de klanten hiervan.

Or. de
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Motivering

Om zekerheid voor reeds gedane investeringen en een voordeel voor milieu en economie te 
garanderen moet bijkomende industriële warmte alleen worden gebruikt, als een efficiënter 
gebruik van de hulpbronnen en extra winst gegarandeerd zijn.

Amendement 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
De aansluitingskosten worden gedragen 
door de gebruikers van de netwerken.

Or. fr

Motivering

De financiering van de investeringen voor de aansluiting mag niet worden opgelegd aan de 
industriële bedrijven waarvan de geproduceerde warmte/koeling afkomstig is. De 
investeringen moeten worden gedragen door de spelers die baat bij de aansluitingen hebben.

Amendement 1269
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
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en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1270
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.

Or. en

Amendement 1271
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.

Or. de

Motivering

Er is geen reden om van het principe dat de klant betaalt, af te wijken.

Amendement 1272
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken, 
als dit uit economisch en technisch 
oogpunt kostenefficiënt en redelijk is.

Or. en

Motivering

Er mogen voor het afvangen en gebruiken van afvalwarmte geen economisch onzinnige of 
technisch ondeugdzame investeringen worden gedaan. Systemen voor stadsverwarming 
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brengen warmte naar huishoudens en daarom mag men verwachten dat bedrijven met 
afvalwarmte op bestaande systemen voor stadsverwarming aansluiten, maar zonder 
verbinding met afzonderlijke huishoudens.

Amendement 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar 
de verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.

Or. en

Motivering

De kosten voor het ontwikkelen van stadsverwarmings- en koelingsnetwerken moeten worden 
gedragen door de netwerkgebruikers, om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de 
kosten en om een verstoring van de markt te voorkomen.

Amendement 1274
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij zorgen ervoor dat de installaties in 
kwestie en de betrokken spelers op 
adequate wijze de aansluitingskosten en de 
kosten voor het ontwikkelen van de 
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die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen, dragen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1275
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen
ofwel om deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken, 
ofwel om deze afvalwarmte te gebruiken 
overeenkomstig het referentiedocument 
met de beste beschikbare technieken 
(BREF) dat voor de sector in kwestie is 
opgesteld. Zij kunnen de installaties ook 
verplichten tot het dragen van de 
aansluitingskosten en de kosten voor het 
ontwikkelen van de stadsverwarmings- en 
koelingsnetwerken die nodig zijn om hun 
afvalwarmte naar de verbruiker te brengen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1276
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen, als dit 
kostenefficiënt is, mechanismen om de 
aansluiting van deze installaties op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken
aan te moedigen. Zij kunnen
voorschrijven dat de investeringskosten 
voor de installaties de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen, omvatten.

Or. ro

Amendement 1277
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken.
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Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Zij moeten de installaties ondersteunen bij
het ontwikkelen van de stadsverwarmings-
en koelingsnetwerken die nodig zijn om 
hun afvalwarmte naar de verbruiker te 
brengen.

Or. en

Amendement 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken, 
als dit uit het oogpunt van de 
kostenefficiëntie zinnig is. Zij kunnen de 
installaties ook verplichten tot het dragen 
van de aansluitingskosten en de kosten 
voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Or. fi

Amendement 1279
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken
waar dit technisch haalbaar is. Zij kunnen 
de installaties ook verplichten tot het 
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de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

dragen van de aansluitingskosten en de 
kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Or. en


