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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0919),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0003/2014),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. juli 
20141,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 7. oktober 20142,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0000/2015),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C 451 af 16.12.2014, s. 134.
2 EUT C 415 af 20.11.2014, s. 23.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på energirelaterede produkter, 
der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/125/EF eller kapitel III eller IV i 
direktiv 2010/75/EU. Visse andre 
fyringsanlæg bør også undtages fra dette 
direktivs anvendelsesområde på grundlag 
af deres tekniske egenskaber eller 
anvendelse i bestemte aktiviteter.

(9) For at undgå dobbeltregulering bør 
dette direktiv ikke finde anvendelse på 
mellemstore fyringsanlæg, der er omfattet 
af gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
i overensstemmelse med direktiv 
2009/125/EF eller kapitel III eller IV i 
direktiv 2010/75/EU. Visse andre 
fyringsanlæg bør også undtages fra dette 
direktivs anvendelsesområde på grundlag 
af deres tekniske egenskaber eller 
anvendelse i bestemte aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Mellemstore fyringsanlæg, der er 
omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i 
henhold til artikel 13, stk. 5, i direktiv 
2010/75/EU, bør kun være omfattet af de 
bestemmelser i nærværende  direktiv, der 
går videre end disse 
gennemførelsesforanstaltningers 
anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) De emissionsgrænser, der er fastsat i 
bilag II, bør ikke finde anvendelse på 
mellemstore fyringsanlæg på De 
Kanariske Øer, i de franske oversøiske 
departementer og i øgrupperne Madeira 
og Azorerne på grund af de tekniske og 
logistiske problemer, der er knyttet til den 
isolerede placering af disse anlæg. 
Medlemsstaterne bør fastsætte 
emissionsgrænseværdier for disse anlæg 
for at mindske deres emissioner til luft og 
de potentielle risici for menneskers 
sundhed og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre, at der føres kontrol med 
emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider 
og partikler i luften, bør mellemstore 
fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det 
som minimum er registreret af den 
kompetente myndighed på grundlag af en 
underretning fra driftslederen.

(10) For at sikre, at der føres kontrol med 
emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider 
og partikler i luften, bør mellemstore 
fyringsanlæg kun kunne drives, hvis det 
som minimum er registreret af den 
kompetente myndighed eller har fået 
tilladelse hertil af denne myndighed, på 
grundlag af en underretning fra 
driftslederen.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I henhold til artikel 193 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) forhindrer dette direktiv ikke 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre strengere 
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. med 
henblik på at opfylde miljøkvalitetsnormer. 
Blandt andet bør medlemsstaterne i 
områder, hvor 
luftkvalitetsgrænseværdierne ikke 
overholdes, anvende strengere 
emissionsgrænseværdier, hvilket også vil 
fremme økoinnovation i Unionen og 
navnlig lette markedsadgangen for små 
og mellemstore virksomheder; dette kunne 
være de referenceværdier, der er fastsat i 
bilag III til nærværende direktiv.

(13) I henhold til artikel 193 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) forhindrer dette direktiv ikke 
medlemsstaterne i at opretholde eller 
indføre strengere 
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. med 
henblik på at opfylde miljøkvalitetsnormer. 
Blandt andet bør medlemsstaterne i 
områder, hvor 
luftkvalitetsgrænseværdierne ikke 
overholdes, have mulighed for at anvende 
strengere emissionsværdier, og dette kunne 
være de referenceværdier, der er fastsat i 
bilag III til nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at begrænse den administrative 
byrde for små og mellemstore 
virksomheder, der driver mellemstore 
fyringsanlæg, bør driftsledernes 
administrative forpligtelser i henseende til 
underretning, overvågning og rapportering 
stå i et rimeligt forhold til formålet, 
samtidig med at de tillader de kompetente 
myndigheder at føre effektiv kontrol med 
overholdelsen. 

(15) For at begrænse den administrative 
byrde for små og mellemstore 
virksomheder, der driver mellemstore 
fyringsanlæg, bør driftsledernes 
administrative forpligtelser i henseende til 
underretning, overvågning og rapportering 
stå i et rimeligt forhold til formålet, og 
dobbeltarbejde bør undgås, samtidig med 
at de tillader de kompetente myndigheder 
at føre effektiv kontrol med overholdelsen. 



PR\1048404DA.doc 9/33 PE546.891v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) energirelaterede produkter, der er 
omfattet af gennemførelsesforanstaltninger 
vedtaget i henhold til direktiv 
2009/125/EF, såfremt disse 
gennemførelsesretsakter indeholder 
emissionsgrænseværdier for de 
forurenende stoffer, der er anført i bilag II 
til dette direktiv

b) fyringsanlæg, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i 
henhold til direktiv 2009/125/EF, såfremt 
disse gennemførelsesretsakter indeholder 
emissionsgrænseværdier for de 
forurenende stoffer, der er anført i bilag II 
til dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fyringsanlæg, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/68/EF1a

__________________
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/68/EF af 16. december 1997 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
forbrændingsmotorer til montering i 
mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 
59 af 27.2.1998, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) forbrændingsanlæg på bedriften med 
en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på højst 5 MW, som udelukkende 
anvender uforarbejdet fjerkrægødning, jf. 
artikel 9, litra a), i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 
1069/20091a, som brændstof
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009 af 
21. oktober 2009 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter og afledte produkter, som 
ikke er bestemt til konsum, og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forbrændingsanlæg, der er omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1069/200922, 
såfremt disse gennemførelsesretsakter 
indeholder emissionsgrænseværdier for 
de forurenende stoffer, der er anført i 
bilag II til dette direktiv

udgår

__________________
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22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009 af 
21. oktober 2009 om 
sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter og afledte produkter, som 
ikke er bestemt til konsum, og om 
ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) gasturbiner og gasmotorer, der 
anvendes på offshoreplatforme, med 
undtagelse af nye gasmotorer og nye 
gasturbiner, der anvendes til mekaniske 
drev

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) anlæg til regenerering af katalysatorer 
til katalytisk krakning

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) anlæg til omdannelse af 
hydrogensulfid til svovl

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) reaktorer, der bruges i den kemiske 
industri

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) koksovnsblokke

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f f (nyt)



PR\1048404DA.doc 13/33 PE546.891v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) cowpers

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fg) krematorier

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fh) fyringsanlæg, der fyrer med 
raffinaderibrændsel alene eller sammen 
med andet brændsel til produktion af 
energi i mineralolie- og gasraffinaderier

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f i (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fi) sodakedler i anlæg til fremstilling af 
pulp

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på forskningsaktiviteter, 
udviklingsaktiviteter eller 
afprøvningsaktiviteter vedrørende 
mellemstore fyringsanlæg. 
Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
betingelser for anvendelsen af dette 
stykke.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Mellemstore fyringsanlæg, der er 
omfattet af 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget i 
henhold til artikel 13, stk. 5, i direktiv 
2010/75/EU, bør kun være omfattet af de 
bestemmelser i nærværende direktiv,  der 
går videre end disse 
gennemførelsesforanstaltningers 
anvendelsesområde.
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Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. De emissionsgrænser, der er fastsat i 
bilag II, bør ikke finde anvendelse på 
mellemstore fyringsanlæg på De 
Kanariske Øer, i de franske oversøiske 
departementer og i øgrupperne Madeira 
og Azorerne.  Medlemsstaterne fastsætter 
emissionsgrænseværdier for disse anlæg 
for at mindske deres emissioner til luft og 
de potentielle risici for menneskers 
sundhed og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) »partikler«: partikler af enhver form, 
struktur og densitet, som under forholdene 
på prøveudtagningsstedet er dispergeret i 
gasfasen, som kan opsamles ved filtrering 
på nærmere fastlagte betingelser efter en 
repræsentativ prøveudtagning af den gas, 
der skal analyseres, og som ikke passerer 
filteret eller forbliver på filteret efter 
tørring i henhold til nærmere fastlagte 
betingelser 

4) »støv«: partikler af enhver form, struktur 
og densitet, som under forholdene på 
prøveudtagningsstedet er dispergeret i 
gasfasen, som kan opsamles ved filtrering 
på nærmere fastlagte betingelser efter en 
repræsentativ prøveudtagning af den gas, 
der skal analyseres, og som ikke passerer 
filteret eller forbliver på filteret efter 
tørring i henhold til nærmere fastlagte 
betingelser 

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
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steder).

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) »bestående fyringsanlæg«: et 
fyringsanlæg, der er sat i drift før [1 år 
efter gennemførelsesdatoen]

6) »bestående fyringsanlæg«: et 
fyringsanlæg, der er sat i drift før [2 år 
efter gennemførelsesdatoen]

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) »driftstimer»: det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget udleder 
emissioner til luft 

16) »driftstimer»: det tidsrum udtrykt i 
timer, hvor fyringsanlægget er i drift og 
udleder emissioner til luft, bortset fra 
opstarts- og nedlukningsperioder

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) »lille isoleret system»(SIS): et lille 
isoleret system, som det er defineret i 
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artikel 2, litra 26, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/72/EF1a

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet 
og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 
(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 19 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19b) »mikro-isoleret system»(MIS): et 
mikro-isoleret system, som det er defineret 
i artikel 2, litra 27, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/72/EF1a

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet 
og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 
(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrering Tilladelser og registreringer
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Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at mellemstore 
fyringsanlæg kun drives, hvis de er 
registreret af den kompetente myndighed. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at nye 
mellemstore fyringsanlæg kun drives, hvis 
de har fået tilladelse hertil eller er 
registreret af den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
eksisterende mellemstore fyringsanlæg 
med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på mere end 5 MW fra og med 
1. januar 2025 kun drives, hvis de har fået 
tilladelse hertil eller er registreret af den 
kompetente myndighed.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
eksisterende mellemstore fyringsanlæg 
med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på 5 MW eller mindre fra og med 
1. januar 2030 kun drives, hvis de har fået 
tilladelse hertil eller er registreret af den 
kompetente myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved registreringsproceduren skal den 
kompetente myndighed som minimum 
underrettes af driftslederen om, at denne 
driver eller har til hensigt at drive et 
mellemstort fyringsanlæg.

2. Ved tilladelses- eller 
registreringsproceduren skal den 
kompetente myndighed som minimum 
underrettes af driftslederen om, at denne 
driver eller har til hensigt at drive et 
mellemstort fyringsanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed skal 
registrere det mellemstore fyringsanlæg 
inden en måned efter driftslederens 
underretning og oplyse driftslederen 
herom. 

4. Den kompetente myndighed skal 
registrere eller påbegynde proceduren for 
udstedelse af tilladelse til det mellemstore 
fyringsanlæg inden en måned efter 
driftslederens underretning og oplyse 
driftslederen herom. 

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende fyringsanlæg skal være De pågældende fyringsanlæg skal være 
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registreret senest den [tretten måneder efter 
gennemførelsesdatoen].

registreret eller have fået en tilladelse 
senest den [tretten måneder efter 
gennemførelsesdatoen].

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2025 må emissioner 
til luft af svovldioxid, nitrogenoxider og 
partikler fra bestående mellemstore 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mere end 5 MW ikke 
overskride de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i del 1 i bilag II. 

2. Bestående mellemstore fyringsanlæg 
med en nominel indfyret termisk effekt på 
mere end 5 MW skal fra den 1. januar 
2025 overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 
1 i bilag II. 

Fra den 1. januar 2030 må emissioner til 
luft af svovldioxid, nitrogenoxider og 
partikler fra bestående mellemstore 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på 5 MW eller derunder ikke 
overskride de emissionsgrænseværdier, der 
er fastsat i del 1 i bilag II. 

Bestående mellemstore fyringsanlæg med 
en nominel indfyret termisk effekt på 
5 MW eller derunder skal fra den 1. 
januar 2030 overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er fastsat i del 
1 i bilag II.  

Bestående mellemstore fyringsanlæg, der 
er en del af SIS og MIS, skal fra den 
1. januar 2030 overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i 
del 1 i bilag II. 

Medlemsstaterne kan undtage bestående 
mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i 
drift i mere end 500 driftstimer om året, fra 
at skulle overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i del 
1 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en 
emissionsgrænseværdi for partikler på 200 
mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast 
brændsel.

Medlemsstaterne kan undtage bestående 
mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i 
drift i mere end 1000 driftstimer om året 
udregnet som et som rullende gennemsnit 
over en femårsperiode, fra at skulle 
overholde de emissionsgrænseværdier, der 
er anført i del 1 i bilag II. I dette tilfælde 
anvendes en emissionsgrænseværdi for 
partikler på 200 mg/Nm3 for anlæg, som 
fyrer med fast brændsel.
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Indtil den 1. januar 2030 kan bestående 
mellemstore fyringsanlæg med en 
nominel indfyret termisk effekt på mere 
end 5 MW undtages fra skulle overholde 
de emissionsgrænseværdier, der er 
omhandlet i del 1 i bilag II, forudsat at 
mindst 50 % af anlæggets 
nyttevarmeproduktion udregnet som et 
rullende gennemsnit over en periode på 
fem år leveres til et offentligt 
fjernvarmenet i form af damp eller varmt 
vand.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra [1 år efter gennemførelsesdatoen] må 
emissioner til luft af svovldioxid, 
nitrogenoxider og partikler fra nye 
mellemstore fyringsanlæg ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
del 2 i bilag II.

Fra [2 år efter gennemførelsesdatoen] må 
emissioner til luft af svovldioxid, 
nitrogenoxider og partikler fra nye 
mellemstore fyringsanlæg ikke overskride 
de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i 
del 2 i bilag II.

Medlemsstaterne kan undtage bestående 
mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i 
drift i mere end 500 driftstimer om året, fra 
at skulle overholde de 
emissionsgrænseværdier, der er anført i del 
2 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en 
emissionsgrænseværdi for partikler på 100 
mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast 
brændsel.

Medlemsstaterne kan undtage bestående 
mellemstore fyringsanlæg, som ikke er i 
drift i mere end 1000 driftstimer om året 
udregnet som et rullende gennemsnit over 
en femårsperiode, fra at skulle overholde 
de emissionsgrænseværdier, der er anført i 
del 2 i bilag II. I dette tilfælde anvendes en 
emissionsgrænseværdi for partikler på 100 
mg/Nm3 for anlæg, som fyrer med fast 
brændsel.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I zoner, hvor EU’s grænseværdier for 
luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 
2008/50/EF, overskrides, anvender 
medlemsstaterne emissionsgrænseværdier 
baseret på referenceværdier, der er fastsat i 
bilag III, eller strengere værdier, der er 
fastsat af medlemsstaterne, for 
individuelle mellemstore fyringsanlæg i 
disse zoner, medmindre det over for 
Kommissionen godtgøres, at anvendelsen 
af sådanne emissionsgrænseværdier ville 
medføre uforholdsmæssigt store 
omkostninger, og at andre 
foranstaltninger, hvormed det sikres, at 
luftkvaliteten overholder 
grænseværdierne, er medtaget i de 
luftkvalitetsplaner, som kræves i artikel 
23 i direktiv 2008/50/EF.

4. I zoner, hvor EU’s grænseværdier for 
luftkvalitet, der er fastlagt i direktiv 
2008/50/EF, overskrides, kan 
medlemsstaterne  for individuelle 
mellemstore fyringsanlæg i disse zoner 
anvende strengere 
emissionsgrænseværdier, der kan være  
baseret på referenceværdier, der er fastsat i 
bilag III,

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) med forbehold af artikel 4, stk. 5, et 
bevis for, at den kompetente myndighed er 
underrettet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndigheds 
registreringsbevis

b) den kompetente myndigheds 
registreringsbevis eller afgivne tilladelse

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger senest [2 år 
efter gennemførelsesdatoen] 
Kommissionen et sammendrag af de data, 
der er anført i bilag I, med et overslag 
over de samlede årlige emissioner af 
svovldioxid, nitrogenoxider og partikler 
fra disse anlæg, inddelt efter brændstoftype 
og kapacitetsklasse.

1. Medlemsstaterne forelægger senest den 
1. oktober 2026 Kommissionen et overslag 
over de samlede årlige emissioner af 
svovldioxid, nitrogenoxider og støv fra 
mellemstore fyringsanlæg, inddelt efter 
brændstoftype og kapacitetsklasse.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en anden og en tredje rapport med en 
ajourføring af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, senest henholdsvis den 
1. oktober 2026 og den 1. oktober 2031.

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
en anden rapport med de oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, senest den 1. oktober 
2031.
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Rapporterne, der udarbejdes i henhold til 
første afsnit, skal indeholde kvalitative og 
kvantitative oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv og 
eventuelle foranstaltninger, der er truffet 
med henblik på at verificere, at driften af 
mellemstore fyringsanlæg er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
eventuelle håndhævelsesforanstaltninger i 
den forbindelse. 

Rapporterne, der udarbejdes i henhold til 
stk. 1 og første afsnit i dette stk., skal 
indeholde kvalitative og kvantitative 
oplysninger om gennemførelsen af dette 
direktiv og eventuelle foranstaltninger, der 
er truffet med henblik på at verificere, at 
driften af mellemstore fyringsanlæg er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
eventuelle håndhævelsesforanstaltninger i 
den forbindelse. 

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens anden 
sammenfattende rapport undersøges 
gennemførelsen af dette direktiv navnlig 
med hensyn til behovet for at etablere 
referenceværdierne i bilag III som EU-
dækkende emissionsgrænseværdier, og 
den ledsages om fornødent af et forslag til 
retsakt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den  
[1,5 år efter ikrafttrædelsen]. De meddeler 
straks Kommissionen teksten til disse love 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den  
[2 år efter ikrafttrædelsen]. De meddeler 
straks Kommissionen teksten til disse love 
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og bestemmelser. og bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag II - del 1 - tabel 1

Kommissionens forslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og 
gasturbiner

Forurenende 
stof

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Andre 
flydende 
brændstoffer 
end svær 
brændselsolie

Svær 
brændselsolie

Naturgas                      
Andet 
gasformigt 
brændsel end 
naturgas

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 650 650 200 650 200 250

Partikler 30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 for anlæg med en indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW.

Ændringsforslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og 
gasturbiner

Nominel 
indfyret 
termisk effekt 
(MW)

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Andre 
flydende 
brændstoffer 
end svær 
brændselsolie

Svær 
brændselsolie

Naturgas                     
Andet 
gasformigt 
brændsel end 
naturgas

Forurenende stof: SO2

1 - 5 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1c) - 200 (1d)

> 5 - 15 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1g) - 35 (1f)

> 15 - 50 200 (1a)(1b) 400 170 350 - 35 (1f)

Forurenende stof: NOX
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1 - 50 650 650 200 650 250 250

Forurenende stof: støv

1 - 5 50 (1e) 50 (1e) 50 50 - -

> 5 - 15 50 50 30 30 - -

> 15 - 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Værdien anvendes ikke for anlæg, der udelukkende fyres med fast træbiomasse.
(1b) 300 mg/Nm3 for anlæg, der fyres med halm.
(1c) Indtil den 1. januar 2035: 1700 mg/Nm3.
(1d) 400 mg/Nm³ for koksværksgas med lav brændværdi (jern- og stålindustri).
(1e) Indtil den 1. januar 2035: 100 mg/Nm3.
(1f) 170 mg/Nm3 for biogas.
(1g) Indtil den 1. januar 2035: 850 mg/Nm3.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag II - del 1 - tabel 2

Kommissionens forslag

2. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

SO2 Motorer og 
gasturbiner

60 - 15

NOX Motorer 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Gasturbiner (3) 200 150 200 
Partikler Motorer og 

gasturbiner
10 - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ i følgende tilfælde:

(i) for dieselmotorer, for hvilke konstruktionen er påbegyndt før den 18. maj 2006

(ii) for dual-fuel-motorer, når der fyres med flydende brændsel.
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(2) 380 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med gasformigt brændsel.
(3) Emissionsgrænseværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.

Ændringsforslag

2. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

SO2 Motorer og 
gasturbiner

120 - 15 (3a)(3b)

NOX Motorer 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Gasturbiner (3) 200 150 200 
Partikler Motorer og 

gasturbiner
10 (3c) - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ i følgende tilfælde:

(i) for dieselmotorer, for hvilke konstruktionen er påbegyndt før den 18. maj 2006

(ii) for dual-fuel-motorer, når der fyres med flydende brændsel.
(2) 380 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med gasformigt brændsel.
(3) Emissionsgrænseværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.
(3a) 60 mg/Nm3 for biogas.
(3b) 130 mg/Nm³ for koksværksgas med lav brændværdi og 65 mg/Nm³ for højovnsgas med lav 
brændværdi (jern- og stålindustri).
(3c) 20 mg/Nm3 for anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 1-15 MW.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
 Bilag II - del 2 - tabel 1

Kommissionens forslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og 
gasturbiner

Forurenende 
stof

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Andre 
flydende 
brændstoffer 

Svær 
brændselsolie

Naturgas Andet 
gasformigt 
brændsel end 
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end svær 
brændselsolie

naturgas

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Partikler 20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 for anlæg med en termisk effekt på 5 MW eller derunder

Ændringsforslag

1. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra motorer og 
gasturbiner

Nominel 
indfyret 
termisk effekt 
(MW)

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Andre 
flydende 
brændstoffer 
end svær 
brændselsolie

Svær 
brændselsolie

Naturgas Andet 
gasformigt 
brændsel end 
naturgas

Forurenende stof: SO2

1 - 5 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 110 (1c)

> 5 - 15 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

> 15 - 50 200 (1a) 400 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

Forurenende stof: NOX

1 - 5 500 500 300 300 (1e) 100 200

> 5 - 50 300 300 300 300 (1e) 100 200

Forurenende stof: støv

1 - 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 - 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Værdien anvendes ikke for anlæg, der udelukkende fyres med fast træbiomasse.
(1b) Indtil den 1. januar 2025: 1 700 mg/Nm³ for anlæg, der indgår i små isolerede systemer (SIS) 
og mikroisolerede systemer (MIS).
(1c) 400 mg/Nm³ for koksværksgas med lav brændværdi og 200 mg/Nm³ for højovnsgas med lav 
brændværdi (jern- og stålindustri).
(1d) 100 mg/Nm3 for biogas.
(1e) Indtil den 1. januar 2025: 450 mg/Nm³, når der fyres med svær fuelolie, der indeholder 0,2 %-
0,3 % N, og 360 mg/Nm³, når der fyres med svær fuelolie, der indeholder under 0,2 % N for 
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anlæg, der indgår i SIS og MIS.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Bilag II - del 2 - tabel 2

Kommissionens forslag

2. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

SO2 Motorer og 
gasturbiner

60 - 15

NOX Motorer 190 (1) 95 (2) 190
Gasturbiner (3) 75 50 75 

Partikler Motorer og 
gasturbiner

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med flydende brændsel.
(2) 190 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med gasformigt brændsel.
(3) Emissionsgrænseværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.

Ændringsforslag

2. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

SO2 Motorer og 
gasturbiner

120 (3d) - 15 (3e)

NOX Motorer (3b)(3c) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Gasturbiner (3) 75 (3f) 50 75 

Partikler Motorer og 
gasturbiner

10 (3g)(3h) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med flydende brændsel.
(2) 190 mg/Nm³ for dual-fuel-motorer, når der fyres med gasformigt brændsel.
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(3) Emissionsgrænseværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.
(3a) 225 mg/Nm³ for dieselmotorer med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 15 MW eller 
derunder med ≤ 1 200 omdrejninger pr. minut.
(3b) Motorer, der er i drift 500-1 500 timer om året, kan undtages fra disse 
emissionsgrænseværdier, hvis de anvender primære foranstaltninger til begrænsning af NOx-
emissioner og overholder emissionsgrænseværdierne i fodnote 3c.
(3c) Indtil den 1. januar 2025 i SIS og MIS: 1 850 mg/Nm3 for dual-fuel-motorer, når der fyres med 
flydende brændsel, og 380 mg/Nm3, når der fyres med gas; 1300 mg/Nm³ for dieselmotorer med  ≤ 
1200 omdrejninger per minut lig med en effekt på 15 MW eller derunder og 1850 mg/Nm³ for 
dieselmotorer med en effekt på mere end 15 MW; 750 mg/Nm³ for dieselmotorer med  > 1200 
omdrejninger per minut.
(3d) Indtil den 1. januar 2025: 590 mg/Nm³ for dieselmotorer, som indgår i SIS og MIS.
(3e) 40 mg/Nm3 for biogas.
(3f) Indtil den 1. januar 2025: 550 mg/Nm³ for anlæg, som indgår i SIS og MIS.
(3g) Indtil den 1. januar 2025: 75 mg/Nm³ for dieselmotorer, som indgår i SIS og MIS.
(3h) 20 mg/Nm3 for anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 1-5 MW.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Bilag III – tabel 1

Kommissionens forslag

Referenceværdier for emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra 
motorer og gasturbiner

Forurenende 
stof

Nominel 
indfyret 
termisk effekt 
(MW)

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Flydende 
brændsel 

Naturgas Andet 
gasformigt 
brændsel end 
naturgas

NOX 1 – 5 200 100 120 70 120
> 5 – 50 145 100 120 70 120

Partikler 1 – 5 10 10 10 - -
> 5 – 50 5 5 5 - -

Ændringsforslag

Referenceværdier for emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for mellemstore fyringsanlæg, bortset fra 
motorer og gasturbiner
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Forurenende 
stof

Nominel 
indfyret 
termisk effekt 
(MW)

Fast biomasse Andet fast 
brændsel

Flydende 
brændsel 

Naturgas Andet 
gasformigt 
brændsel end 
naturgas

NOX 1 – 5 500 500 300 100 200
> 5 – 15 300 300 300 100 200
>15 – 50 300 300 300 100 200

Støv 1 – 5 50 50 50 - -
> 5 – 15 20 20 20 - -
>15 – 50 20 20 20 - -

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Bilag III – tabel 2

Kommissionens forslag

Referenceværdier for emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

NOX Motorer 150 35 35
Gasturbiner (1) 50 20 50

__________________
(1) Referenceværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.

Ændringsforslag

Referenceværdier for emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for motorer og gasturbiner

Forurenende stof Anlæggets art Flydende brændsel Naturgas Andet gasformigt 
brændsel end 
naturgas

NOX Motorer 190 95 190
Gasturbiner (1) 75 50 75

__________________
(1) Referenceværdierne gælder alene, når belastningen overstiger 70 %.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Der er omkring 150 000 mellemstore fyringsanlæg i EU, hovedsagligt fyringsanlæg med en 
nominel termisk effekt på mellem 1 og 50 MW. Disse anvendes i en lang række 
sammenhænge (herunder elproduktion, boligopvarmning og -køling og varme/dampforsyning 
til industriprocesser osv.) og er en væsentlig kilde til emissioner af svovldioxid, 
nitrogenoxider og støv. Små fyringsanlæg kan blive omfattet af direktiv 2009/125/EF 
(miljøvenligt design), og store fyringsanlæg er omfattet af direktiv 2010/75/EU (industrielle 
emissioner), men emissioner fra mellemstore fyringsanlæg er generelt ikke reguleret på EU-
niveau.  

Kommissionens forslag indeholder derfor bestemmelser til anvendelse på mellemstore 
fyringsanlæg. Det er beregnet til at få tilvejebragt en betydelig nedbringelse af forureningen af 
NOx, SO2 og støv ved at fastsætte grænseværdier for nye og eksisterende anlæg, samtidig med 
at der indføres en simpel registreringsordning, med henblik på at bidrage til at realisere en 
betydelig del af medlemsstaternes forpligtelser til nedbringelse af emissioner og forhindre 
mulige afvejninger mellem luftkvalitet og øget anvendelse af biomasse, der ellers kunne 
bevirke større luftforurening. 

På linje med princippet om bedre regulering sigter udkastet til betænkning på at undgå 
dobbeltregulering og en uforholdsmæssig administrativ byrde og samtidig bibeholde de 
oprindelige målsætninger i lovforslaget intakt. 

Med dette for øje er direktivets anvendelsesområde i artikel 2 ændret for at præcisere 
anvendelsen af det foreslåede direktiv i forhold til den eksisterende lovgivning, navnlig, men 
ikke kun, vedrørende direktivet om industrielle emissioner (2010/75/EU). Der er også indført 
andre præciseringer for at bevare sammenhængen med direktivet om industrielle emissioner.

Emissionsgrænseværdierne i bilag II og III er ændret for at undgå, at operatørerne af visse 
anlæg pålægges en uforholdsmæssig byrde, hvilket baserer sig på princippet om 
omkostningseffektivitet. I denne henseende er der i særlige tilfælde foretaget en yderligere 
skelnen mellem mellemstore fyringsanlæg efter deres nominelle termiske effekt.

Endvidere er artikel 5, stk. 4, ændret for at undgå fejlfortolkninger med hensyn til bilag III og 
dennes bindende eller vejledende karakter.

Ordføreren mener, at de foreslåede ændringer forbedrer mulighederne for en realistisk 
gennemførelse af direktivet, så det kan blive til et vigtigt instrument til forbedring af 
luftkvaliteten i EU uden at pålægge samfundet og økonomien urimelige byrder.


