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Ändringsförslag 1095
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

utgår

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme, and
b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

Or. en

Ändringsförslag 1096
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att det vid 
planeringen av nya termiska anläggningar 
för elproduktion med en total tillförd effekt 
på 20 MW eller mer görs undersökningar 
av den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten, för att

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna behöver mer flexibilitet, framför allt på det kommunala planet. En 
automatik av det slag kommissionen föreslår innebär att det inte tas hänsyn till den lokala 
verkligheten. Subsidiaritetsprincipen måste respekteras. Kommissionen har i sin 
konsekvensbedömning inte tillräckligt bevisat att dess centraliserade tillvägagångssätt leder 
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till ”bättre” resultat i verkligheten.

Ändringsförslag 1097
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att det, när nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer planeras, görs studier på den tekniska 
och ekonomiska genomförbarheten, så att 
man inrättar anläggningen med 
utrustning som möjliggör återvinning av 
avfallsvärme genom en panna för 
högeffektiv kraftvärme.

Or. en

Motivering

När nya kraftvärmeanläggningar byggs ska detta alltid baseras på ekonomiska och tekniska 
investeringskalkyler. Det måste exempelvis finnas tillräcklig efterfrågan på värme.

Ändringsförslag 1098
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att, där det är 
tekniskt, socioekonomiskt och 
kommersiellt genomförbart, alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme.
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Or. en

Ändringsförslag 1099
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna får se till, på grundval av 
en kostnads–nyttoanalys av de 
nationalekonomiska eller klimatmässiga 
villkoren eller de fysiska 
planeringsvillkoren, att alla nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer

Or. en

Ändringsförslag 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att, i de 
områden med kraftvärmepotential där 
fjärrvärme ska främjas, vilka fastställts i 
enlighet med punkt 2, alla nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen



PE475.982v01-00 6/94 AM\883844SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till, där det är 
tekniskt, ekonomiskt och kommersiellt 
genomförbart, att alla nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer

Or. en

Ändringsförslag 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till, om det är 
ekonomiskt genomförbart och tekniskt 
hållbart, att alla nya termiska
förbränningsanläggningar för 
elproduktion med en total tillförd effekt på 
20 MW eller mer

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till, där det är 
lämpligt och kostnadseffektivt, att alla nya 
termiska förbränningsanläggningar för 
elproduktion med en total tillförd effekt på 
20 MW eller mer
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Or. en

Ändringsförslag 1104
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna får se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer och där nätstabiliteten är garanterad

Or. ro

Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att det vid 
planeringen av nya termiska anläggningar 
för elproduktion med en total tillförd effekt 
på 20 MW eller mer

Or. fi

Ändringsförslag 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att investerare 
som avser uppföra nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer 
undersöker om

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man kan rikta sig till alla investerare, inte genom att föreskriva för dem 
vilken teknisk lösning de systematiskt ska använda, utan att införa en kostnads-nyttoanalys av 
den utrustning som kan komma i fråga samt av valet av förläggningsort.

Ändringsförslag 1107
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till, där det är 
lämpligt och kostnadseffektivt, att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion
som använder fossila bränslen som 
huvudsaklig råvara samt med en total 
tillförd effekt på 50 MW eller mer

Or. en

Motivering

Att rikta in sig på anläggningar med en total tillförd effekt på 50 MW eller mer är i linje med 
de bestämmelser som fastställs i 2008/1/EG (bilaga 1).

Ändringsförslag 1108
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska, efter en 
kostnads-nyttoanalys, se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Or. fr

Ändringsförslag 1109
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att, i de 
områden med kraftvärmepotential, vilka 
fastställts i enlighet med punkt 2, alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

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.
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Ändringsförslag 1110
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att investerare 
som planerar att bygga nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer 
undersöker om

Or. de

Ändringsförslag 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer, med undantag av 
kärnkraftsanläggningar,

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.

Ändringsförslag 1112
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer, med undantag av 
kärnkraftsanläggningar,

Or. en

Ändringsförslag 1113
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

Medlemsstaterna ska se till att investerare 
som planerar nya termiska anläggningar 
för elproduktion med en total tillförd effekt 
på 20 MW eller mer undersöker om

Or. en

Ändringsförslag 1114
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1115
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1116
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en
panna för högeffektiv kraftvärme,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1117
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme, 

a) studier genomförs om avfallsvärmens 
tekniska och ekonomiska
genomförbarhet. Om den lokala 
avfallsvärmekonsumtionen garanteras 
och om det kan genomföras ekonomiskt 
ska anläggningen förses med utrustning 
som möjliggör återvinning av avfallsvärme 
genom en panna för högeffektiv 
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kraftvärme.

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 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.

Ändringsförslag 1118
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme,

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 1119
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) det är tekniskt och kommersiellt 
lämpligt att installera en panna för 
högeffektiv kraftvärme,
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Or. en

Ändringsförslag 1120
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) de på tekniskt och ekonomiskt rimliga 
betingelser kan förses med utrustning som 
möjliggör återvinning av avfallsvärme 
genom en panna för högeffektiv 
kraftvärme,

Or. de

Ändringsförslag 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) det är tekniskt genomförbart och 
ekonomiskt lönsamt att de förses med 
utrustning som möjliggör återvinning av 
avfallsvärme genom en panna för 
högeffektiv kraftvärme, 

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man kan rikta sig till alla investerare, inte genom att föreskriva för dem 
vilken teknisk lösning de systematiskt ska använda, utan att införa en kostnads-/nyttoanalys av 
den utrustning som kan komma i fråga samt av valet av förläggningsort.

Ändringsförslag 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme,

Or. es

Ändringsförslag 1123
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av den absolut största delen av 
avfallsvärmen,

Or. en

Ändringsförslag 1124
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) det i mån av möjlighet ska kunna 
anläggas ett kraftverk med utrustning som 
möjliggör återvinning av avfallsvärme 
genom en panna för högeffektiv 
kraftvärme,

Or. de
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Ändringsförslag 1125
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme där detta 
är ekonomiskt genomförbart,

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) undersöks hur kostnadseffektivt de 
kan uppföras och vilka tekniska 
möjligheter det finns att förverkliga dem,

Or. fi
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Ändringsförslag 1128
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1129
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1130
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. de
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Motivering

Det kan inte godkännas att termiska anläggningar för elproduktion från och med en effekt på 
20 MW får förläggas endast i närheten av efterfrågepunkter för värme, eftersom detta strider 
mot planeringsprincipen om att industriområden ska befinna sig så långt borta som möjligt 
från bostadsområden och blandade områden. Också utsläppsskyddet eller frågor i anslutning 
till anläggningarnas säkerhet talar emot att de ska förläggas i närheten av efterfrågepunkter 
för värme.

Ändringsförslag 1131
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1132
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1133
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme
kan användas med hjälp av
efterfrågepunkter för värme.

b) förses med sådan utrustning att 
avfallsvärme delvis kan återvinnas med 
hjälp av en panna för högeffektiv 
kraftvärme, så att industriella processer, 
fastigheter som används i förvärvssyfte, 
hushåll och andra efterfrågepunkter för 
värme kan försörjas med värme.

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 1134
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) se till, som en del av godkännandet av 
projektet, att hänsyn tas till huruvida det 
finns möjlighet att sådana anläggningar
förläggs till en plats där avfallsvärme kan 
användas med hjälp av efterfrågepunkter 
för värme, och att sådana platser i 
tillämpliga fall prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme b) det är tekniskt genomförbart och 
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kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

ekonomiskt lönsamt att de förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas med 
hjälp av efterfrågepunkter för värme.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man kan rikta sig till alla investerare, inte genom att föreskriva för dem 
vilken teknisk lösning de systematiskt ska använda, utan att införa en kostnads-nyttoanalys av 
den utrustning som kan komma i fråga samt av valet av förläggningsort.

Ändringsförslag 1136
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) förläggs till en ekonomiskt bärkraftig
plats där avfallsvärme kan användas med 
hjälp av efterfrågepunkter för värme.

Or. ro

Ändringsförslag 1137
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) undersöka om det går att hitta en plats 
där avfallsvärme kan användas med hjälp 
av efterfrågepunkter för värme.

Or. de

Ändringsförslag 1138
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) det är tekniskt och kommersiellt 
lämpligt att välja en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) de på tekniskt och ekonomiskt rimliga 
betingelser kan förläggas till en plats där 
avfallsvärme kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

Or. de

Ändringsförslag 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) eftersträvas att de förläggs till en plats 
där avfallsvärme kan användas med hjälp 
av efterfrågepunkter för värme.

Or. fi
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Ändringsförslag 1141
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1142
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1143
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

utgår

Or. en

Motivering

Detta behövs inte längre med tanke på ändringarna i tidigare stycken.

Ändringsförslag 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
Operatörerna ska göra en egen teknisk 
och ekonomisk analys i enlighet med de 
två första styckena, utgående från 
unionens minimikrav som fastställts i 
samråd med alla berörda parter.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man kan rikta sig till alla investerare, inte genom att föreskriva för dem 
vilken teknisk lösning de systematiskt ska använda, utan att införa en kostnads-nyttoanalys av 
den utrustning som kan komma i fråga samt av valet av förläggningsort. Hänvisningen till 
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bilaga VIII bör utgå eftersom denna bilaga är alltför riktgivande.

Ändringsförslag 1145
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet
med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.

Or. de

Motivering

Kommissionens tillvägagångssätt är alltför automatiskt och medger alltför ringa flexibilitet. 
De högst olika betingelserna på olika håll i EU skapar dock ett akut behov av flexibilitet, 
redan för att man ska kunna ta hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
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placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Or. fi

Ändringsförslag 1147
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 1148
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska i enlighet med de 
nationella värme- och kylplanerna
säkerställa att myndigheterna tillräckligt 
stöder den successiva utvecklingen av 
infrastruktur för att dessa anläggningar 
ska kunna användas adekvat.
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Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 1149
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att
verksamhetsutövare för nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en 
total tillförd effekt av mer än 20 MW 
bland övriga kriterier tar hänsyn till
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme i enlighet med bilaga VIII när 
de beslutar om placeringen av termiska 
anläggningar för elproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 1150
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
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till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med den 
bedömning och de strategier som avses i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1151
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig ytterligare värmelast för 
kraftvärme som ännu inte täcks av 
högeffektiv kraftvärme tas med i 
beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med den 
bedömning som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1152
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
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De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig ytterligare värmelast för 
kraftvärme som ännu inte täcks av 
högeffektiv kraftvärme tas med i 
beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med den 
bedömning som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig ytterligare värmelast för 
kraftvärme som ännu inte täcks av 
högeffektiv kraftvärme tas med i 
beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
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bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme som 
ännu inte täcks av högeffektiv kraftvärme
tas med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i 
direktiv 2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar med hänsyn till de riktlinjer 
som anges i bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 1156
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i de två första styckena 
ska inte tillämpas på 
förbränningsanläggningar avsedda att 
vara i drift färre än 1 500 timmar årligen, 



PE475.982v01-00 30/94 AM\883844SV.doc

SV

beräknat utgående från medeltalet under 
en femårsperiod.

Or. de

Motivering

Utbyggnaden av förnybar energi kan fortsätta endast om det finns tillräckligt med 
reservkapacitet. Utbyggnaden av sådan kapacitet, som också lämpar sig för att klara 
toppbelastningar, bör inte försvåras genom överdriven byråkrati.

Ändringsförslag 1157
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,
b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller
c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

Or. de

Motivering

Efter det att artikeln ändrats finns det ingen orsak längre till undantag.
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Ändringsförslag 1158
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller
c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i punkt 3 om

Or. en
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Ändringsförslag 1160
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i punkt 3 om

Or. en

Ändringsförslag 1161
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

Or. en

Ändringsförslag 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten om a, b, c och detta stycke 
inte uppfylls. Detta för att se till att projekt som är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt 
olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1164
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. de

Motivering

Efter det att artikeln ändrats finns det ingen orsak längre till undantag.

Ändringsförslag 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

a) en kostnads–nyttoanalys av den 
enskilda anläggningen visar att kostnaden 
överstiger nyttan jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringar, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller

Or. en

Ändringsförslag 1166
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

a) en kostnads–nyttoanalys av den 
enskilda anläggningen visar att kostnaden 
överstiger nyttan jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringar, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller

Or. en

Ändringsförslag 1167
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

a) kravet är tekniskt ogenomförbart t.ex.
på grund av brist på tillgång på värmelast 
i punkt 1 i bilaga VIII,
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Or. en

Ändringsförslag 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1169
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

utgår

Or. de

Motivering

Efter det att artikeln ändrats finns det ingen orsak längre till undantag.

Ändringsförslag 1170
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

b) anläggningen är placerad nära en 
geologisk lagringsplats i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG, eller

Or. en

Ändringsförslag 1171
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

b) kraven i första stycket led b rörande 
placeringen av anläggningen inte kan 
uppfyllas på grund av att anläggningen 
måste placeras nära en geologisk 
lagringsplats i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG, eller

Or. en

Ändringsförslag 1172
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro
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Motivering

Språkligt fel i den rumänska versionen – berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1174
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

utgår

Or. de

Motivering

Efter det att artikeln ändrats finns det ingen orsak längre till undantag.



PE475.982v01-00 38/94 AM\883844SV.doc

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

c) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på ytterligare värmelast i 
punkt 1 i bilaga VIII inte är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1176
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

c) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på ytterligare värmelast i 
punkt 1 i bilaga VIII inte är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1177
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan.
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de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1178
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

c) en kostnads–nyttoanalys som tar hänsyn 
till samtliga externa kostnader och nyttan
visar att kostnaderna överstiger nyttan 
jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat produktion av el och värme 
eller kyla.

Or. en

Motivering

Ändringarna föreslås för att garantera att den kommande metoden för kostnads–nyttoanalys 
får ett relativt brett angreppssätt (och just omfattar de externa kostnaderna) och för att 
klargöra alternativet till högeffektiv kraftvärme och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ändringsförslag 1179
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 

c) en kostnads–nyttoanalys där de totala 
externa kostnaderna och nyttorna 
inräknats visar att kostnaderna överstiger 
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infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd värme med 
separat värme eller kyla.

nyttan jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat el, värme eller kyla.

Or. de

Motivering

För att man säkert ska välja en bredare upplagd metod för kostnads-nyttoanalysen, där det 
också tas hänsyn till de nationalekonomiska kostnaderna och nyttorna, jämfört med alternativ 
produktion av el, värme och kyla.

Ändringsförslag 1180
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att
kostnaderna överstiger nyttan jämfört
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

c) en kostnads–nyttoanalys visar att
projektet inte är kostnadseffektivt med
hänsyn till de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1181
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 



AM\883844SV.doc 41/94 PE475.982v01-00

SV

med separat värme eller kyla. med separat värme eller kyla. Denna 
kostnads–nyttoanalys bör fastställas av 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1182
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) anläggningen troligtvis kommer att 
fungera som reservanläggning för 
tillfällig elproduktion från förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 1183
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) användningen av kraftvärme inte 
leder till gynnsamma socioekonomiska 
följder,

Or. en

Ändringsförslag 1184
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1185
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1186
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1187
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1188
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. de

Motivering

Efter det att artikeln ändrats finns det ingen orsak längre till undantag. Med det 
tillvägagångssätt som valts minskas byråkratikostnaderna avsevärt och dessutom tryggas 
förenligheten med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 1190
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar, som 
medlemsstaterna måste beakta, under 
sex månader från anmälan.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2016. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under 
sex månader från anmälan. I sådana fall 
ska den berörda medlemsstaten tillämpa 
undantagsvillkoren tills kommissionen 
godkänner de ändrade villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 1192
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen. 
Kommissionen kan avslå villkoren eller ge 
förslag till ändringar under sex månader 
från anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de

Motivering

Marknaderna och tekniken vidareutvecklas hela tiden. Alltså behövs det större flexibilitet för 
beviljandet av undantag.

Ändringsförslag 1193
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2015. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de
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Motivering

Då direktivet tidigast 2013 ska genomföras i alla EU-länder blir det för knappt om tid om 
fristen sätts till den 1 januari 2014. I all synnerhet som kommissionen inte behöver 
tillhandahålla medlemsstaterna de riktlinjer som föreskrivs i artikel 19.2 förrän vid samma 
tidpunkt, alltså den 1 januari 2014.

Ändringsförslag 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under 
sex månader från anmälan. I sådana fall 
ska den berörda medlemsstaten inte 
tillämpa undantagsvillkoren förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner 
villkoren, eller de ändrade villkoren, igen.

Or. ro

Ändringsförslag 1195
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

utgår

Or. en



PE475.982v01-00 48/94 AM\883844SV.doc

SV

Ändringsförslag 1196
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1197
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1198
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

I linje med punkt 1a (ny) bör det vara medlemsstaterna som bestämmer det bästa sättet att 
lägga fram tillståndskriterier och att ta hänsyn till lägesrelaterade faktorer.

Ändringsförslag 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd tar hänsyn till att 
energi ska produceras, distribueras och 
användas effektivt. 

Or. fi

Ändringsförslag 1200
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
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städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

städer och landsbygd tar hänsyn till att 
energi ska produceras, distribueras och 
förbrukas effektivt.

Or. de

Motivering

Omläggningen skapar flexibilitet som gör det möjligt att beakta alla möjligheter att öka 
energieffektiviteten eller minska energiförbrukningen.

Ändringsförslag 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med planerna i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och tar 
hänsyn till de nationella värme- och
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kylplanerna i punkt 1. kylanalyserna enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1203
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och, om 
sådana föreligger, ligger i linje med de 
nationella värme- och kylplanerna i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1204
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i sina planerings-
och byggföreskrifter ta med lämpliga 
åtgärder för ett fullständigt 
tillvaratagande av potentialen för effektiv 
fjärrvärme och dito fjärrkyla och för 
högeffektiv kraftvärme samt för 
utnyttjande av synergieffekter med 
direktiv 2010/31/EU och 2009/28/EG. 

Or. de

Motivering

Med detta ändringsförslag skapas ett samband mellan genomförandet av detta direktiv samt 



PE475.982v01-00 52/94 AM\883844SV.doc

SV

av direktiven om byggnaders energiprestanda respektive om främjande av förnybar energi, så 
att potentialen för resurseffektivitet i Europa fullständigt ska kunna tillvaratas.

Ändringsförslag 1205
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

utgår

Att utrusta elproduktionsanläggningar 
med avskiljning och lagring av koldioxid 
betraktas inte som renovering med 
avseende på dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 1206
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
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eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska man undersöka om det 
tekniskt och ekonomiskt går att bygga ut 
anläggningen med teknik för återvinning 
och utnyttjande av avfallsvärme med hjälp 
av högeffektiv kraftvärme.

Or. de

Motivering

På en liberaliserad elmarknad måste flexibilitet garanteras.

Ändringsförslag 1207
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska studier genomföras om 
den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten av att inrätta en 
anläggning som möjliggör återvinning av 
avfallsvärme genom en panna för 
högeffektiv kraftvärme.

Or. en

Motivering

När nya kraftvärmeanläggningar byggs ska detta alltid baseras på ekonomiska och tekniska 
investeringskalkyler. Det måste exempelvis finnas tillräcklig efterfrågan på värme.
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Ändringsförslag 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme
beaktas, på grundval av en analys av dess 
kostnadseffektivitet och användning, i det 
nya eller uppdaterade tillståndet eller 
licensen.

Or. pl

Ändringsförslag 1209
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 

6. Medlemsstaterna ska se till att det i 
områden med kraftvärmepotential, vilka 
ska främjas i enlighet med punkt 2, när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska den tekniska och 
ekonomiska genomförbarheten av en
omvandling till en anläggning för 
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plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

högeffektiv kraftvärme anges som ett
prioriterat villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där det finns en tillräcklig och 
långsiktigt stabil efterfrågan på värme.

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.

Ändringsförslag 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att det i 
områden med kraftvärmepotential, vilka 
ska främjas i enlighet med punkt 2, när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska den tekniska och 
ekonomiska genomförbarheten av en
omvandling till en anläggning för
högeffektiv kraftvärme anges som ett
prioriterat villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
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förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där det finns en tillräcklig och 
långsiktigt stabil efterfrågan på värme.

Or. en

Ändringsförslag 1211
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att det i 
områden med kraftvärmepotential, vilka 
ska främjas i enlighet med punkt 2, när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska den tekniska och 
ekonomiska genomförbarheten av en
omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 1212
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 6. Medlemsstaterna ska se till att när 
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befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW, förutom 
kärnenergianläggningar, genomgår 
omfattande renovering eller, i enlighet med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EG, får sitt 
tillstånd uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via
ytterligare efterfrågepunkter för värme i 
enlighet med punkt 1 i bilaga VIII och där 
en kostnads–nyttoanalys visar att nyttan 
överstiger anläggningens 
livscykelkostnader.

Or. en
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Ändringsförslag 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att det genom forskning påvisats 
vara kostnadseffektivt och att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme.

Or. fi

Ändringsförslag 1215
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 20 
MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 

6. Medlemsstaterna får se till, på grundval 
av en kostnads–nyttoanalys av de 
nationalekonomiska eller klimatmässiga 
villkoren eller de fysiska 
planeringsvillkoren, att när befintliga 
elproduktionsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW 
genomgår omfattande renovering eller, i 
enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
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efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 1216
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som en prioritet i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas, på ett 
ekonomiskt bärkraftigt sätt, via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. ro

Ändringsförslag 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 6. Medlemsstaterna ska se till att när 
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befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW, förutom 
kärnenergianläggningar, genomgår 
omfattande renovering eller, i enlighet med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EG, får sitt 
tillstånd uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga 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.

Ändringsförslag 1218
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att ett sådant projekt med 
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plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

högeffektiv kraftvärme är tekniskt, 
socioekonomiskt och kommersiellt 
genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 1219
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via
ytterligare efterfrågepunkter för värme i 
enlighet med punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 1220
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 20 MW
genomgår omfattande renovering eller, i 
enlighet med artikel 21 i 

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 50 MW
genomgår omfattande renovering eller, i 
enlighet med artikel 21 i
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direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen där så 
är lämpligt och kostnadseffektivt, förutsatt 
att anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Att rikta in sig på anläggningar med en total tillförd effekt på 50 MW eller mer är i linje med 
de bestämmelser som fastställs i 2008/1/EG (bilaga 1).

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till, där så är 
lämpligt och kostnadseffektivt, att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en
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Ändringsförslag 1222
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i 
direktiv 2010/75/EG, får sitt tillstånd 
uppdaterat, ska omvandling till en 
anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett villkor i det nya eller 
uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

utgår

Att utrusta elproduktionsanläggningar 
med avskiljning och lagring av koldioxid 
betraktas inte som renovering med 
avseende på dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 1223
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i de två första styckena 
ska inte tillämpas på 
förbränningsanläggningar avsedda att 
vara i drift färre än 1 500 timmar årligen, 
beräknat utgående från medeltalet under 
en femårsperiod.
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Or. de

Motivering

Också här gäller det att inte sätta käppar i hjulet för den absolut nödvändiga utbyggnaden av 
reserv- och spetskapacitet.

Ändringsförslag 1224
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. en

Ändringsförslag 1225
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de

Motivering

Med detta tillvägagångssätt behövs det inte längre några bestämmelser om undantag.

Ändringsförslag 1226
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår
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a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

Or. de

Ändringsförslag 1227
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i punkt 6 om en kostnads–
nyttoanalys visar att kostnaderna 
överstiger nyttan jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller 
när tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på ytterligare värmelast i 
punkt 1 i bilaga VIII inte är uppfyllda.

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, 
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1229
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i punkt 6 om en 
kostnads-nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
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däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller 
när tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på ytterligare värmelast i 
punkt 1 i bilaga VIII inte är uppfyllda.

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, 
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

Or. en

Motivering

Anpassning i enlighet med ändringsförslaget till artikel 10.7. Här klargörs att det bör vara 
obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa gemensamma villkor för undantag från 
kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt 
olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 1231
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

Or. en

Ändringsförslag 1232
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1234
Konrad Szymański
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1236
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,

a) kravet är tekniskt ogenomförbart t.ex.
på grund av brist på tillgång på värmelast 
i punkt 1 i bilaga VIII,

Or. en

Ändringsförslag 1237
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1239
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 

utgår
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värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1240
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan.

Or. en

Ändringsförslag 1241
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys som tar hänsyn 
till samtliga externa kostnader och nyttan
visar att kostnaderna överstiger nyttan 
jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat produktion av el och värme
och/eller kyla.

Or. en

Motivering

Ändringarna föreslås för att garantera att den kommande metoden för kostnads–nyttoanalys 
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får ett relativt brett angreppssätt (och just omfattar de externa kostnaderna) och för att 
klargöra alternativet till högeffektiv kraftvärme och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ändringsförslag 1242
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd värme med 
separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys där de totala 
externa kostnaderna och nyttorna 
inräknats visar att kostnaderna överstiger 
nyttan jämfört med de totala
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. de

Motivering

Se artikel 10.4 fjortonde stycket c.

Ändringsförslag 1243
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att
kostnaderna överstiger nyttan jämfört
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys visar att
projektet inte är kostnadseffektivt med
hänsyn till de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en
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Ändringsförslag 1244
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) anläggningen fungerar som 
reservanläggning för tillfällig 
elproduktion från förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 1245
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) användningen av kraftvärme inte 
leder till gynnsamma socioekonomiska 
följder,

Or. en

Ändringsförslag 1246
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 

utgår
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uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de

Ändringsförslag 1247
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1248
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1249
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1250
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar, som 
medlemsstaterna måste beakta, under 
sex månader från anmälan.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten tillämpa undantagsvillkoren
tills kommissionen godkänner de ändrade 
villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under 
sex månader från anmälan. I sådana fall 
ska den berörda medlemsstaten inte 
tillämpa undantagsvillkoren förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner 
villkoren, eller de ändrade villkoren, igen.

Or. ro
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Ändringsförslag 1253
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2015. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de

Motivering

Då direktivet tidigast 2013 ska genomföras i alla EU-länder blir det för knappt om tid om 
fristen sätts till den 1 januari 2014. I all synnerhet som kommissionen inte behöver 
tillhandahålla medlemsstaterna de riktlinjer som föreskrivs i artikel 19.2 förrän vid samma 
tidpunkt, alltså den 1 januari 2014.

Ändringsförslag 1254
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

utgår
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Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.
De får kräva att anläggningarna ska stå 
för anslutningsavgifterna och 
kostnaderna för att utveckla de 
fjärrvärme- och fjärrkylanät som behövs 
för att transportera avfallsvärme till 
kunderna.
Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det 
första stycket om
a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. en

Ändringsförslag 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 

8. Medlemsstaterna ska anmoda 
operatörerna att undersöka om det 
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kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

tekniskt och ekonomiskt kan säkerställas
att industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

Or. fr

Motivering

Operatörerna bör fastställa om lösningarna är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. 
Investeringar i anslutning till fjärrvärmenät och fjärrkylanät är för övrigt till nytta för ett 
stort antal högst mångskiftande aktörer (offentliga aktörer, hushåll, företag inom 
tertiärsektorn m.fl.).

Ändringsförslag 1256
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme, såvida 
det dessförinnan i undersökningar 
påvisats att detta är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart.
Bestämmelserna i artikel 10.8 ska inte 
gälla för industrianläggningar där 
avfallsvärmen används vid 
produktionsprocessen och 
energieffektiviteten redan på det sättet 
höjs.

Or. de
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Motivering

Kommissionen torde ha förbisett att anläggningar också redan själva kan tänkas använda den 
värme som produceras.

Ändringsförslag 1257
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme när ett 
sådant projekt bedöms vara ekonomiskt, 
kommersiellt och tekniskt genomförbart.

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.

Ändringsförslag 1258
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme, så 
långt detta är ekologiskt och tekniskt 
genomförbart på ett effektivt sätt.
Industrianläggningar som utnyttjar sin 
avfallsvärme i produktionsprocessen ska 
undantas från dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 1259
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.
Bestämmelserna i artikel 10.8 ska inte 
gälla för industrianläggningar som av 
energieffektivitetsskäl själva använder 
avfallsvärmen vid produktionsprocessen.

Or. de
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Ändringsförslag 1260
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att, där det är lämpligt och 
kostnadseffektivt, säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar en större del av 
avfallsvärmen.

Or. en

Motivering

Att rikta in sig på anläggningar med en total tillförd effekt på 50 MW eller mer är i linje med 
de bestämmelser som fastställs i 2008/1/EG (bilaga 1).

Ändringsförslag 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme i de 
fall då detta är tekniskt meningsfullt och 
ekonomiskt lönsamt.
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Or. de

Ändringsförslag 1262
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme på de 
ställen där det är genomförbart ur teknisk 
och förnuftigt ur ekonomisk synvinkel.

Or. de

Motivering

Avfallsvärme från industrin bör användas endast på sådana ställen där det är förnuftigt också 
ur ekonomisk synvinkel. Därför bör medlemsstaterna inte ålägga anläggningar att använda 
värme i sådana fall där kostnaderna överstiger nyttan.

Ändringsförslag 1263
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
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[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme, om 
detta är ekonomiskt och tekniskt 
kostnadseffektivt och lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 1264
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 

a) är utrustade med enheter för 
högeffektiv kraftvärme,
b) förläggs till sådana områden där 
avfallsvärmen kan användas av 
ytterligare efterfrågepunkter för värme, 
såsom det beskrivs i bilaga VIII.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 10.8 första stycket a och b.

Ändringsförslag 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fi

Ändringsförslag 1266
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna får införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

Or. ro

Ändringsförslag 1267
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer Medlemsstaterna ska i enlighet med de 
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som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

nationella värme- och kylplanerna inrätta 
mekanismer och fastställa lämpliga 
åtgärder för utveckling av infrastruktur 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.
Krav på anslutning till befintliga system 
måste förutsätta att anslutningen ger 
högre resurseffektivitet och blir till nytta 
för lönsamheten i fjärrvärme- och 
fjärrkylanäten samt för kunderna till dem. 

Or. de

Motivering

För att trygga både säkerheten för investeringar som redan gjorts och nyttan för miljön och 
ekonomin bör ytterligare användning av industrivärme bli aktuell endast när det finns 
garantier för högre resurseffektivitet och ytterligare nytta.

Ändringsförslag 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. 
Användarna av näten ska stå för 
anslutningsavgifterna.

Or. fr

Motivering

De industriföretag som alstrat värmen och/eller kylan kan inte rimligtvis behöva bekosta 
dessa investeringar. Det är de aktörer som drar nytta av anslutningarna som bör betala för 
dem.
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Ändringsförslag 1269
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.

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.

Ändringsförslag 1270
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.
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anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Or. en

Ändringsförslag 1271
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Or. de

Motivering

Det finns inget skäl att avvika från principen om att det är kunden som betalar.

Ändringsförslag 1272
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät, om 
detta är ekonomiskt och tekniskt 
kostnadseffektivt och lämpligt.
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fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Or. en

Motivering

Oekonomiska och tekniskt osunda investeringar ska inte behöva avskilja och utnyttja 
avfallsvärme. Fjärrvärmesystem förser hushåll med värme och därför kan man förvänta sig 
att företag med avfallsvärme ska ansluta sig till existerande fjärrvärmesystem, men inte till 
enskilda hushåll.

Ändringsförslag 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och 
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Or. en

Motivering

Utvecklingskostnaderna för fjärrvärme- och fjärrkylanät bör täckas av nätanvändarna i syfte 
att garantera en balanserad kostnadsfördelning och för att undvika snedvridning av 
marknaden.

Ändringsförslag 1274
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2



AM\883844SV.doc 91/94 PE475.982v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De
ska se till att anläggningarna i fråga och de 
berörda aktörerna på ett adekvat sätt ska 
stå för anslutningsavgifterna och 
kostnaderna för att utveckla de fjärrvärme-
och fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

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.

Ändringsförslag 1275
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som antingen säkerställer att dessa 
anläggningar ansluts till fjärrvärme- och 
fjärrkylanät eller att denna avfallsvärme 
utnyttjas i enlighet med gällande 
referensdokument för bästa tillgängliga 
teknik inom den relevanta sektorn. De får 
kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.
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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.

Ändringsförslag 1276
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska där det är 
kostnadseffektivt inrätta mekanismer som
uppmuntrar till att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att investeringskostnaderna för
anläggningarna ska inbegripa
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Or. ro

Ändringsförslag 1277
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna 
för att utveckla de fjärrvärme- och
fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De
bör stödja anläggningarna i utvecklingen 
av fjärrvärme- och fjärrkylanäten för 
transport av avfallsvärme till kunderna.

Or. en

Ändringsförslag 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät, om 
detta är förnuftigt med tanke på
kostnadseffektiviteten. De får kräva att 
anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Or. fi

Ändringsförslag 1279
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
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som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät där 
detta är tekniskt genomförbart. De får 
kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Or. en


