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Изменение 1095
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
осигурят следните изисквания към 
всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна 
мощност над 20 MW:

заличава се

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и 
б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1096
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят 
при планирането на нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW проучвания на 
техническата и икономическа 
осъществимост с цел:

Or. de
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Обосновка

Държавите-членки, преди всичко на местно равнище, се нуждаят от повече 
гъвкавост. Автоматичната процедура, която предлага Комисията, не е адаптирана 
към местните условия. Принципът на субсидиарност трябва да се спазва. В своята 
оценка на въздействието Комисията не е привела достатъчно доказателства, че 
нейният централизиран подход води до „по-добри“ резултати в реални условия.

Изменение 1097
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че при планирането на нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW се извършват проучвания 
на техническата и икономическа 
осъществимост на внедряването на 
електростанция с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация.

Or. en

Обосновка

Изграждането на нови когенерационни мощности винаги следва да се основава на 
изчисляването на икономическите и технически инвестиции. Трябва например да има 
достатъчно търсене на топлинна енергия.

Изменение 1098
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят Държавите-членки трябва да осигурят, 
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следните изисквания към всички нови
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20:

че когато е налице техническа, 
социално-икономическа и търговска 
осъществимост, новите топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW ще бъдат снабдени с 
оборудване, даващо възможност за 
оползотворяване на отпадната 
топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация.

Or. en

Изменение 1099
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки могат да осигурят, 
след оценка на разходите и ползите 
на националните икономически или 
климатични условия или условия за 
устройствено планиране, следните 
изисквания към всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW:

Or. en

Изменение 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 

Държавите-членки трябва да осигурят в 
областите с потенциал за 
когенерация, които следва да бъдат 
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инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

насърчавани съгласно параграф 2,
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Or. en

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
когато това е осъществимо в 
техническо, икономическо и 
търговско отношение, следните 
изисквания към всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW:

Or. en

Изменение 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
при условие че е налице икономическа 
осъществимост и техническа 
пригодност, следните изисквания към 
всички нови топлинни горивни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW:
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Or. en

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
когато е целесъобразно и 
икономически ефективно, следните 
изисквания към всички нови топлинни 
горивни електрогенериращи инсталации 
с номинална входяща топлинна 
мощност над 20 MW:

Or. en

Изменение 1104
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки могат да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW, когато 
стабилността на мрежата е 
гарантирана:

Or. ro

Обосновка

Неправилен превод на румънски език, необходима е корекция.
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Изменение 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания при планирането 
на нови топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Or. fi

Изменение 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW: 

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че инвеститорите, 
които планират да изградят нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW,
проучват дали: 

Or. fr

Обосновка

Важно е да могат да бъдат обхванати всички инвеститори, като се наложи не 
техническо решение, което да се използва системно, а въвеждането на оценка от 
гледна точка на разходите и ползите на евентуалните съоръжения, както и на избора 
на местоположението.
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Изменение 1107
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят,
когато е целесъобразно и 
икономически ефективно, следните 
изисквания към всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации, 
използващи фосилни горива като
първичен захранващ запас, с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 50 MW:

Or. en

Обосновка

Насочването на обхвата към инсталациите с номинална входяща топлинна мощност 
над 50 MW съответства на разпоредбите на Директива 2008/1/ЕО (приложение 1).

Изменение 1108
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW: 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
след анализ на разходите и ползите,
следните изисквания към новите
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Or. fr

Изменение 1109
Fiorello Provera
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят в 
областите с потенциал за 
когенерация, които следва да бъдат 
насърчавани съгласно параграф 2,
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1110
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че инвеститорите, 
които планират да изградят нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW, 
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проучват дали:

Or. de

Изменение 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW, с 
изключение на ядрените инсталации:

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1112
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW, с 
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изключение на ядрените инсталации:

Or. en

Изменение 1113
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20:

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че инвеститорите, 
които планират нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20, проучват дали:

Or. en

Изменение 1114
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и

заличава се

Or. en

Изменение 1115
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и

заличава се

Or. en

Изменение 1116
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и

заличава се

Or. en

Изменение 1117
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са извършени проучвания 
относно техническата и 
икономическа осъществимост на 
използването на отпадната топлина; 
ако местната консумация на 
отпадната топлина бъде 
гарантирана и ако е икономически 
осъществимо, инсталациите да са 
снабдени с оборудване, даващо 
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възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация;

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1118
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да се 
използва в точки на консумация на 
топлинна енергия; както и

Or. de

Обосновка

Изясняване.

Изменение 1119
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо a) от техническа и търговска гледна 
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възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

точка е разумно да се инсталира
агрегат за високоефективна 
когенерация; както и

Or. en

Изменение 1120
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) е технически целесъобразно и 
икономически изгодно те да бъдат
снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

Or. de

Изменение 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) технически и икономически е 
осъществимо да се инсталира 
оборудване, даващо възможност за 
оползотворяване на отпадната топлина 
чрез агрегат за високоефективна 
когенерация; както и

Or. fr

Обосновка

Важно е да могат да бъдат обхванати всички инвеститори, като се наложи не 
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техническо решение, което да се използва системно, а въвеждането на оценка от 
гледна точка на разходите и ползите на евентуалните съоръжения, както и на избора 
на местоположението.

Изменение 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина;

Or. es

Изменение 1123
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
значителна част от отпадната 
топлина; както и

Or. en

Изменение 1124
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) по възможност да се изгради 
електрогенерираща инсталация, 
която да е снабдена с оборудване, 
даващо възможност за оползотворяване 
на отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

Or. de

Изменение 1125
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация, когато 
това е икономически осъществимо; 
както и

Or. ro

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; или

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) да се извърши анализ на 
икономическата ефективност и 
техническата осъществимост на 
тяхното изграждане;

Or. fi

Изменение 1128
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Изменение 1129
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се
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Or. en

Изменение 1130
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Изискването топлинните електрогенериращи инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW да са разположени на места в близост до точки на 
консумация на топлинна енергия следва да се отхвърли, тъй като противоречи на 
принципа на планиране, според който индустриалните зони трябва по възможност да 
са отделени от жилищните комплекси и зоните със смесено предназначение. 
Разполагането на тези инсталации в близост до точки на консумация на топлинна
енергия не е добро и от гледна точка на контрола над емисиите на вредни вещества 
или безопасността на самите инсталации.

Изменение 1131
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1132
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Изменение 1133
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

б) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
част от отпадната топлина чрез 
агрегат за високоефективна 
когенерация за доставка на топлинна 
енергия за промишлени процеси, 
служебни помещения, домакинства 
или други точки на консумация.

Or. de

Обосновка

Изясняване.

Изменение 1134
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) да се гарантира, че в хода на 
одобрение на проекта се разглеждат 
вариантите за разполагане на такива 
инсталации на места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия, и че, 
когато е приложимо, на подобни 
места се отдава приоритет.

Or. en

Изменение 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) технически и икономически е 
осъществимо инсталацията да се 
разположи на места, където отпадната
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. fr

Обосновка

Важно е да могат да бъдат обхванати всички инвеститори, като се наложи не 
техническо решение, което да се използва системно, а въвеждането на оценка от 
гледна точка на разходите и ползите на евентуалните съоръжения, както и на избора 
на местоположението.

Изменение 1136
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) да са разположени, ако това е 
възможно от икономическа гледна 
точка, на места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия..

Or. ro

Изменение 1137
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) да се проучи дали могат да се 
намерят места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. de

Изменение 1138
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) в техническо и търговско 
отношение е разумно да се избират
места, където отпадната топлина може 
да се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

Or. en
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Изменение 1139
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) дали е технически целесъобразно и 
икономически изгодно те да бъдат
разположени на места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. de

Изменение 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) да са положени усилия те да бъдат 
разположени на места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. fi

Изменение 1141
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ако икономически анализ показва, 
че при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
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същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна
енергия, ползите надхвърлят 
разходите.

Or. en

Изменение 1142
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия 
параграф. По-специално, държавите-
членки трябва да осигурят изискване 
при избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

заличава се

Or. en

Изменение 1143
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 

заличава се
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посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия 
параграф. По-специално, държавите-
членки трябва да осигурят изискване 
при избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Or. en

Обосновка

С оглед на измененията на предишните алинеи, това вече не е необходимо.

Изменение 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки 
трябва да осигурят изискване при 
избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
Операторите извършват собствен 
технически и икономически анализ, 
съответстващ на първите две 
алинеи, на базата на минимални 
изисквания на Общността, 
установени след консултация с всички 
заинтересовани страни.

Or. fr
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Обосновка

Важно е да могат да бъдат обхванати всички инвеститори, като се наложи не 
техническо решение, което да се използва системно, а въвеждането на оценка от 
гледна точка на разходите и ползите на евентуалните съоръжения, както и на избора 
на местоположението. Позоваването на Приложение VIII следва да бъде заличено, 
тъй като това приложение е прекалено задължаващо.

Изменение 1145
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки 
трябва да осигурят изискване при 
избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 

Or. de

Обосновка

Избраният от Комисията подход съдържа прекалено много автоматизми и дава 
прекалено малко гъвкавост – а последната е крайно необходима с оглед на 
изключително различните условия в ЕС, както и за да бъде спазен принципът на 
субсидиарност.

Изменение 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки 
трябва да осигурят изискване при 
избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.

Or. fi

Изменение 1147
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки 
трябва да осигурят изискване при 
избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.
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Or. en

Изменение 1148
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

В съответствие с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането държавите-членки 
гарантират, че компетентните 
органи ще обезпечат достатъчна 
подкрепа за поетапно развитие на 
инфраструктура за адекватно 
ползване на тези инсталации.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

Or. de

Обосновка

Изясняване
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Изменение 1149
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване операторите на 
новите топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW да 
вземат под внимание, наред с другите 
критерии, наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, съгласно 
посоченото в Приложение VIII при 
вземането на решение относно 
местоположението на топлинните 
електрогенериращи инсталации.

Or. en

Изменение 1150
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
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да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото 
в Приложение VIII.

да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно оценката и 
стратегиите, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 1151
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото
в Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
допълнителни топлинни товари, които 
все още не са обхванати от 
топлинната енергия от 
високоефективна когенерация 
съгласно посочената в параграф 1 
оценка.

Or. en

Изменение 1152
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото
в Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
допълнителни топлинни товари, които 
все още не са обхванати от 
топлинната енергия от 
високоефективна когенерация 
съгласно посочената в параграф 1 
оценка.

Or. en

Изменение 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
допълнителни топлинни товари, които 
все още не са обхванати от 
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топлинната енергия от 
високоефективна когенерация, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Or. en

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, които все още не са 
обхванати от топлинната енергия 
от високоефективна когенерация, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Or. en

Изменение 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото
в Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото в член 7 от Директива 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, като се вземат 
предвид насоките, формулирани в 
Приложение VIII.

Or. en

Изменение 1156
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на първите две алинеи 
не се отнасят за горивни инсталации, 
които следва да се експлоатират по-
малко от 1 500 часа в годината –
измерено като средна стойност за 
пет години. 

Or. de

Обосновка

По-нататъшното разработване на енергия от възобновяеми източници е възможно 
само ако са налице достатъчно резервни мощности. Разработването на тези 
мощности, които са подходящи и за покриване на върхови натоварвания, не бива да се 
утежнява с прекомерна бюрокрация.



PE475.982v01-00 34/107 AM\883844BG.doc

BG

Изменение 1157
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за 
освобождаване от разпоредбите по 
параграф 3 в следните случаи:

заличава се

а) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII; 
б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.
в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

Or. de

Обосновка

Поради изменението на този член отпада обосновката на изключенията.

Изменение 1158
Gunnar Hökmark



AM\883844BG.doc 35/107 PE475.982v01-00

BG

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за 
освобождаване от разпоредбите по 
параграф 3 в следните случаи:

заличава се

a) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII;
б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО;
в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

Or. en

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за освобождаване 
от разпоредбите по параграф 3 в 

Държавите-членки могат да включат в 
своите критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни 
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следните случаи: критерии условия за освобождаване на 
отделни инсталации от разпоредбите 
в параграф 3 в следните случаи:

Or. en

Изменение 1160
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за освобождаване 
от разпоредбите по параграф 3 в 
следните случаи:

Държавите-членки могат да включат в 
своите критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни 
критерии условия за освобождаване на 
отделни инсталации от разпоредбите 
в параграф 3 в следните случаи:

Or. en

Изменение 1161
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за освобождаване 
от разпоредбите по параграф 3 в 
следните случаи:

4. Държавите-членки формулират 
условия за освобождаване от 
разпоредбите по параграф 3 в следните 
случаи:

Or. en

Изменение 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
формулират условия за освобождаване 
от разпоредбите по параграф 3 в 
следните случаи:

Държавите-членки формулират условия 
за освобождаване от разпоредбите по 
параграф 3 в следните случаи:

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се пояснява, че следва да бъде задължително държавите-
членки да формулират общи условия за освобождаване от задължението за 
когенерация, в случай че не бъдат изпълнени букви а), б) и в) от настоящия параграф. 
То следва да гарантира, че проекти, които не са икономически и технически 
обосновани, няма да се изпълняват.

Изменение 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII;

заличава се

Or. fi

Изменение 1164
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако не са изпълнени праговите заличава се
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условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII;

Or. de

Обосновка

Поради изменението на този член отпада обосновката на изключенията.

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII;

a) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия; или

Or. en

Изменение 1166
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII;

a) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
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инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия; или

Or. en

Изменение 1167
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII;

a) ако изискването не е технически 
осъществимо поради напр. 
неналичието на топлинен товар 
съгласно определеното в точка 1 от 
Приложение VIII;

Or. en

Изменение 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

заличава се

Or. fi
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Изменение 1169
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради изменението на този член отпада обосновката на изключенията.

Изменение 1170
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до геоложка 
формация за съхранение на СО2, 
разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

б) ако инсталацията е разположена в 
близост до геоложка формация за 
съхранение на СО2, разрешено съгласно 
Директива 2009/31/ЕО;

Or. en

Изменение 1171
Konrad Szymański
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

б) ако изискването в алинея 1, буква б), 
свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

Or. en

Изменение 1172
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. ro

Обосновка

Езикова грешка.

Изменение 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

заличава се

Or. fi

Изменение 1174
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради изменението на този член отпада обосновката на изключенията.
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Изменение 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

в) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII.

Or. en

Изменение 1176
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, 
че разходите надхвърлят ползите, 
при сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

в) ако не са изпълнени праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, определени в точка 1 
от Приложение VIII.

Or. en

Изменение 1177
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество разделно 
генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия.

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите.

Or. en

Изменение 1178
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.

в) ако икономически анализ, който 
взема под внимание пълните външни 
разходи и ползи, показва, че разходите 
надхвърлят ползите, при сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на същото 
количество разделно производство на
електроенергия и топлинна енергия или 
хладилна енергия.

Or. en

Обосновка

Предложените промени са направени, за да се гарантира, че бъдещата методология 
за икономически анализ наистина ще следва широк подход (който да включва по-
специално външните разходи), и да се разясни алтернативното предложение за 
високоефективна когенерация и DHC.
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Изменение 1179
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.

в) ако икономически анализ, който 
включва пълните външни разходи и 
ползите, показва, че разходите 
надхвърлят ползите, при сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на същото 
количество разделно генерирани 
електроенергия и топлинна енергия или 
хладилна енергия.

Or. de

Обосновка

Това трябва да гарантира, че от гледна точка на методологията за икономическия 
анализ се избира широк подход, който включва икономическите разходи и ползи в 
сравнение с алтернативното предоставяне на електроенергия, топлинна и хладилна 
енергия.

Изменение 1180
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.

в) ако икономически анализ показва, че 
проектът не е икономически 
ефективен предвид разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
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енергия;

Or. en

Изменение 1181
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако икономически анализ показва, че
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.

в) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.
Този икономически анализ следва да се 
определя от държавата-членка.

Or. en

Изменение 1182
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) ако има вероятност 
инсталацията да функционира като 
резерв на непостоянна генерираща 
мощност с енергия от възобновяеми 
източници;

Or. en
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Изменение 1183
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) ако прилагането на когенерацията 
няма положителен социално-
икономически резултат;

Or. en

Изменение 1184
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1185
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1186
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1187
Gunnar Hökmark
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1188
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради изменението на този член отпада обосновката на изключенията. Избраният 
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подход намалява административните разходи и гарантира, че предложението е в 
съответствие с принципа на субсидиарност.

Изменение 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. fi

Изменение 1190
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението. 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се 
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението, а държавите-членки 
трябва да се съобразят с 
предложенията на Комисията.
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изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. ro

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2016 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
одобри изменените условия.

Or. pl

Изменение 1192
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване. Комисията може да 
отхвърли условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
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приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. de

Обосновка

Пазарите и технологиите постоянно се развиват. В съответствие с това е 
необходима по-голяма гъвкавост при разрешаването на изключения.

Изменение 1193
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2015 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. de

Обосновка

За директива, която ще се приложи във всички държави на ЕС най-рано през 2013 г., 
срокът 1 януари 2014 г. е прекалено кратък, още повече, че съгласно член 19, параграф 
2 Комисията трябва да предостави образец за допълнителните доклади за 
държавите-членки едва на същата дата, 1 януари 2014 г.

Изменение 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението. 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. ro

Изменение 1195
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1196
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1197
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1198
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с параграф 1a (нов), държавите-членки следва сами да определят 
най-добрия начин за лансиране на разрешителни критерии и да вземат под внимание 
факторите за местоположение.

Изменение 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните 
разпоредби относно устройственото 
планиране на градски и селски райони 
към разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
вземането под внимание на 
ефективното производство, 
разпределение и използване на енергия
в националните разпоредби на 
държавите-членки относно 
устройственото планиране на градски и 
селски райони.

Or. fi

Изменение 1200
Herbert Reul
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии, по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
отчитане на ефективното 
производство, разпределение и 
потребление на енергия в 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на градски и 
селски райони.

Or. de

Обосновка

Преустройството ще доведе до по-голяма гъвкавост, която ще позволи да се 
отчетат всички възможности за повишаване на енергийната ефективност, 
респективно намаляване на потреблението.

Изменение 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с националните планове
относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с плановете по параграф 1.

Or. en
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Изменение 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на
градски и селски райони към 
разрешителните критерии, по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с националните планове
относно отоплението и охлаждането по 
параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии, по параграф 
3, както и да вземат под внимание 
националните анализи относно 
отоплението и охлаждането по параграф 
1.

Or. en

Изменение 1203
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии, по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с националните планове 
относно отоплението и охлаждането по 
параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии, по параграф 
3, както и, ако съществуват такива,
съответствие на тези разпоредби с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането по параграф 
1.

Or. en
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Изменение 1204
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат в своите 
проектантски и строителни 
правилници адекватни мерки, за да се 
оползотвори потенциалът за 
ефективни централни 
топлофикационни  и охладителни 
системи, както и за високоефективна 
когенерация, и да се създаде 
взаимодействие с Директива 
2010/31/ЕС и Директива 2009/28/ЕС 

Or. de

Обосновка

Това изменение свързва прилагането на настоящата директива и директивите за 
общата енергийна ефективност на сградите, респективно за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници, за да се изчерпи докрай 
потенциалът за ефективно използване на ресурсите в Европа.

Изменение 1205
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че винаги когато 
съществуваща електрогенерираща 
инсталация с обща номинална 
входяща топлинна мощност над 20 
MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се 
подновява съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 

заличава се
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актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим 
на високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.
По смисъла на настоящите 
разпоредби, инсталирането към 
електрогенериращи инсталации на 
съоръжения за улавяне или съхранение 
на въглероден диоксид не се счита за 
такава реконструкция.

Or. en

Изменение 1206
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим 
на високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги, когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, се прави 
проучване на техническата и 
икономическа осъществимост на 
разширяването на инсталацията с 
технологии за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез 
високоефективна когенерация.
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на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Or. de

Обосновка

На един либерализиран енергиен пазар трябва да се осигури гъвкавост.

Изменение 1207
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим
на високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, се правят 
проучвания относно техническата и 
икономическа осъществимост на 
внедряването на електростанция, 
даваща възможност за 
оползотворяване на отпадната 
топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация.

Or. en

Обосновка

Реконструкцията на съществуваща когенерационна мощност следва винаги да се 
основава на изчисление на икономическите и технически инвестиции. Трябва например 
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да има достатъчно консумация на топлинна енергия.

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, задължението 
да се проучи възможността тя да бъде 
реконструирана така, че да може да 
работи в режим на високоефективна 
когенерация, въз основа на анализ на 
икономическата ефективност и 
нейното използване , в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз.

Or. pl

Изменение 1209
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че в областите с потенциал за 
когенерация, които следва да бъдат 
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номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

насърчавани съгласно параграф 2, 
винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз техническата и икономическа 
осъществимост следва да се поставя 
като преференциално условие тя да 
бъде реконструирана, така че да може да 
работи в режим на високоефективна 
когенерация, ако инсталацията е 
разположена на място, където има 
достатъчно и дългосрочно стабилна
консумация на топлинна енергия.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, Държавите-членки трябва да осигурят, 
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че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

че в областите с потенциал за 
когенерация, които следва да бъдат 
насърчавани съгласно параграф 2, 
винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз техническата и икономическа 
осъществимост следва да се поставя 
като преференциално условие тя да 
бъде реконструирана, така че да може да 
работи в режим на високоефективна 
когенерация, ако инсталацията е 
разположена на място, където има 
достатъчно и дългосрочно стабилна
консумация на топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1211
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че в областите с потенциал за 
когенерация, които следва да бъдат 
насърчавани съгласно параграф 2, 
винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз техническата и икономическа 
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инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

осъществимост следва да се поставя 
като условие тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. en

Изменение 1212
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, с изключение на ядрените 
инсталации, е подложена на 
значителна реконструкция и когато 
нейното комплексно разрешително се 
подновява съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в допълнителни
точки на консумация на топлинна 
енергия в съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII и когато 
икономическият анализ на цялостния 
жизнен цикъл на инсталацията е 
положителен.

Or. en

Изменение 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
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над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, когато 
това може да бъде икономически 
ефективно, ако инсталацията е 
разположена на място, където 
съответната отпадна топлина може да се 
използва.

Or. fi

Изменение 1215
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 

Държавите-членки могат, след оценка 
на разходите и ползите на 
националните икономически или 
климатични условия или условия за 
устройствено планиране, да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
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VIII. където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. en

Изменение 1216
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
приоритет тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва по икономически 
жизнеспособен начин от точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. ro

Изменение 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, с изключение на ядрените 
инсталации, е подложена на 
значителна реконструкция и когато 
нейното комплексно разрешително се 
подновява съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. en

Обосновка

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 параграфs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be fully 
excluded from requirements of above mentioned Членs as they do not meet high-efficiency 
cogeneration requirements beforehand.

Изменение 1218
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
подобен проект с високоефективна 
когенерация е осъществим в 
техническо, социално-икономическо и 
търговско отношение.

Or. en

Изменение 1219
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
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че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в допълнителни
точки на консумация на топлинна 
енергия в съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Or. en

Изменение 1220
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 50 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, когато е 
целесъобразно и икономически 
ефективно, ако инсталацията е 
разположена на място, където 
съответната отпадна топлина може да се 
използва в точки на консумация на 
топлинна енергия в съответствие с точка 
1 от Приложение VIII.

Or. en

Обосновка

Насочването на обхвата към инсталациите с номинална входяща топлинна мощност 
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над 50 MW съответства на разпоредбите на Директива 2008/1/ЕО (Приложение 1).

Изменение 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
когато е целесъобразно и 
икономически ефективно, че винаги 
когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. en

Изменение 1222
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
осигурят, че винаги когато 
съществуваща електрогенерираща 
инсталация с обща номинална 
входяща топлинна мощност над 20 
MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се 
подновява съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, 
така че да може да работи в режим 
на високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

заличава се

По смисъла на настоящите 
разпоредби, инсталирането към 
електрогенериращи инсталации на 
съоръжения за улавяне или съхранение 
на въглероден диоксид не се счита за 
такава реконструкция.

Or. en

Изменение 1223
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на първите две алинеи 
не се отнасят за горивни инсталации, 
които следва да се експлоатират по-
малко от 1 500 часа в годината –
измерено като средна стойност за 



AM\883844BG.doc 73/107 PE475.982v01-00

BG

пет години. 

Or. de

Обосновка

Тук също следва да не се възпрепятства разработването на спешно необходими 
резервни мощности и капацитети за покриване на върховите натоварвания.

Изменение 1224
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
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или изменени условия.

Or. en

Изменение 1225
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Or. de
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Обосновка

При този подход дерогациите вече не са необходими.

Изменение 1226
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

Or. de

Изменение 1227
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 

заличава се
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когато:
a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

Or. en

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки могат да включат в 
своите критерии за одобрение или 
разрешителни критерии условия за 
освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите в 
параграф 6, когато резултатите от 
икономически анализ показват, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл 
(включително инфраструктурните 
инвестиции) за осигуряване на 
същото количество електроенергия 
чрез разделно производство на
топлинна и хладилна енергия или 
когато не са налице праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, формулирани в 
точка 1 от Приложение VIII.
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a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1229
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки могат да включат в 
своите критерии за одобрение или 
разрешителни критерии условия за 
освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите в 
параграф 6, когато резултатите от 
икономически анализ показват, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл 
(включително инфраструктурните 
инвестиции) за осигуряване на 
същото количество електроенергия 
чрез разделно производство на
топлинна и хладилна енергия или 
когато не са налице праговите 
условия, свързани с наличието на 
топлинен товар, формулирани в 
точка 1 от Приложение VIII.

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
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товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 6, когато:

Or. en

Обосновка

Съгласно изменението на член 10, параграф 7, настоящото изменение пояснява, че 
следва да бъде задължително държавите-членки да формулират общи условия за 
освобождаване от задължението за когенерация, в случай че не бъдат изпълнени 
букви а) и б) от настоящия параграф. То следва да гарантира, че проекти, които не са 
икономически и технически обосновани, няма да се изпълняват.

Изменение 1231
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 6, когато:

Or. en

Изменение 1232
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. de

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. en

Изменение 1234
Konrad Szymański
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. en

Изменение 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. fi

Изменение 1236
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, формулирани в точка 1 от 
Приложение VIII;

a) изискването не е технически 
осъществимо поради напр. 
неналичието на топлинен товар 
съгласно формулираното в точка 1 от 
Приложение VIII;

Or. en
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Изменение 1237
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

заличава се

Or. de

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

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Изменение 1239
Konrad Szymański
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Изменение 1240
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на 
база цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
разделно производство на същото 
количество електроенергия и 
топлинна енергия.

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите.

Or. en

Изменение 1241
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество електроенергия и 
топлинна енергия.

б) резултатите от икономически анализ, 
който взема под внимание пълните 
външни разходи и ползи, показват, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна и/или хладилна енергия.

Or. en

Обосновка

Предложените промени са направени, за да се гарантира, че бъдещата методология 
за икономически анализ наистина ще следва широк подход (който да включва по-
специално външните разходи), и да се разясни алтернативното предложение за 
високоефективна когенерация и системи за централно отопление и охлаждане.

Изменение 1242
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество електроенергия и 
топлинна енергия.

б) резултатите от икономически анализ, 
който включва пълните външни 
разходи и ползите, показват, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество електроенергия и
топлинна енергия.

Or. de
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Обосновка

Виж член 10, параграф 4, параграф 14, буква в).

Изменение 1243
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако икономически анализ показва, че 
разходите надхвърлят ползите, при 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна енергия.

б) ако икономически анализ показва, че 
проектът не е икономически 
ефективен предвид разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
разделно генерирани електроенергия и 
топлинна енергия или хладилна 
енергия;

Or. en

Изменение 1244
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ако инсталацията функционира 
като резерв на непостоянна 
генерираща мощност с енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 1245
Evžen Tošenovský
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ако прилагането на когенерацията 
няма положителен социално-
икономически резултат;

Or. en

Изменение 1246
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. de

Изменение 1247
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 

заличава се



PE475.982v01-00 86/107 AM\883844BG.doc

BG

условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Or. en

Изменение 1248
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1249
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи,
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1250
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението. 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се 
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението, а държавите-членки 
трябва да се съобразят с 
предложенията на Комисията.

Or. ro

Изменение 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия. 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2016 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
одобри изменените условия.

Or. pl

Изменение 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението. 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. ro
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Изменение 1253
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2015 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. de

Обосновка

За директива, която ще се приложи във всички държави на ЕС най-рано през 2013 г., 
срокът 1 януари 2014 г. е прекалено кратък, още повече, че съгласно член 19, параграф 
2 Комисията трябва да предостави образец за допълнителните доклади за 
държавите-членки едва на същата дата, 1 януари 2014 г.

Изменение 1254
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки трябва да 
приемат критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни 
критерии, с които да бъде осигурено, 
че промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност над 20 MW, които 
генерират отпадна топлина и се 
изграждат или се реконструират 

заличава се
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значително след [влизането в сила на 
настоящата директива], включват 
улавяне и могат да оползотворяват 
своята отпадна топлина.
Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването 
на тези инсталации към 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи. Те могат да 
изискват тези инсталации да поемат 
разходите за свързване и разходите за 
разработване на мрежите на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина 
до потребителите.
Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в първата алинея, 
когато:
a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
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или изменени условия.

Or. en

Изменение 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или
еквивалентни разрешителни 
критерии, с които да бъде осигурено, 
че промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да изискват 
от операторите да преценят дали е 
технически и икономически 
възможно да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Or. fr

Обосновка

Операторите трябва да установят дали решенията са осъществими от техническа и 
икономическа гледна точка. Освен това от инвестициите в областта на свързването 
към мрежи на централни топлофикационни и охладителни системи ще се възползват 
много голям брой и много различни участници (участници от публичния сектор, 
домакинства, предприятия, работещи в сферата на услугите и др.).

Изменение 1256
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина, доколкото преди това 
проучванията са потвърдили 
тяхната техническа и икономическа 
осъществимост. Промишлени 
инсталации, които влагат своята 
отпадна топлина в производствения 
процес и по този начин вече 
повишават енергийната 
ефективност, се изключват от 
разпоредбите на член 10 параграф 8.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията пропуска да отбележи възможността инсталациите 
да използват произведената топлина сами.

Изменение 1257
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
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номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина, когато подобен проект се 
оценява като осъществим в 
икономическо, търговско и 
техническо отношение.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1258
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина, доколкото е осъществимо в 
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екологично и техническо отношение 
и от гледна точка на 
ефективността. Промишлените 
инсталации, които оползотворяват 
своята отпадна топлина в процеса на 
производство, се изключват от тези 
задължения.

Or. en

Изменение 1259
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина. Промишлени инсталации, 
които сами използват своята 
отпадна топлина в производствения 
процес с цел енергийна ефективност, 
са изключени от разпоредбите на 
член 10, параграф 8. 

Or. de

Изменение 1260
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, когато е 
целесъобразно и икономически 
ефективно, че промишлените 
инсталации с обща номинална входяща 
топлинна мощност над 50 MW, които 
генерират отпадна топлина и се 
изграждат или се реконструират 
значително след [влизането в сила на 
настоящата директива], включват 
улавяне и могат да оползотворяват 
значителна част от своята отпадна 
топлина.

Or. en

Обосновка

Насочването на обхвата към инсталациите с номинална входяща топлинна мощност 
над 50 MW съответства на разпоредбите на Директива 2008/1/ЕО (Приложение 1).

Изменение 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
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топлина. топлина, когато това е технически 
целесъобразно и икономически 
изгодно.

Or. de

Изменение 1262
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина, когато това е технически 
осъществимо и икономически 
целесъобразно.

Or. de

Обосновка

Използването на промишлената отпадна топлина следва да става само там, където 
това е и икономически целесъобразно. Държавите-членки би следвало следователно да 
изключат от задължението за оползотворяване на топлината инсталации, при които 
разходите са по-големи от ползите.

Изменение 1263
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина, ако е икономически и 
технически ефективно и обосновано.

Or. en

Изменение 1264
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива]

a) са оборудвани с високоефективни 
системи за когенерация и 
б) са разположени в региони, където 
отпадната топлина може да се 
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използва в допълнителни точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с Приложение VIII;

Or. de

Обосновка

Виж обосновката на член 10, параграф 8, алинея 1,  буква а) (нова) и б) (нова)

Изменение 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. fi

Изменение 1266
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 

Държавите-членки могат да приемат 
критерии за одобрение или 
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еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина

еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

Or. ro

Изменение 1267
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

В съответствие с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането държавите-членки трябва 
да въведат механизми и подходящи 
мерки за развитие на 
инфраструктурата, осигуряващи 
свързването на тези инсталации към 
централни топлофикационни и 
охладителни системи. Свързването към 
съществуващите системи трябва да 
зависи от това, дали се постига по-
ефективно използване на ресурсите, 
както и от това, дали повишава 
рентабилността на системите за 
централно 
топлоснабдяване/охлаждане и дали е 
от полза за клиентите.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира сигурността на вече направените инвестиции и ползата за 
околната среда и икономиката, допълнителната промишлена топлина следва да се 
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използва само тогава, когато се обезпечава по-ефективно използване на ресурсите и 
допълнителни ползи.

Изменение 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина 
до потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи. Разходите за свързване се 
поемат от ползвателите на мрежите.

Or. fr

Обосновка

Финансирането на тези инвестиции за свързване не може да бъде наложено на 
промишлените предприятия, предоставящи отопление/охлаждане. Те следва да бъдат 
поети от участниците, които ползват връзките.

Изменение 1269
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи.
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разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1270
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи.

Or. en
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Изменение 1271
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи. 

Or. de

Обосновка

Няма причина за отклоняване от принципа, че плаща клиентът.

Изменение 1272
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, ако е икономически и 
технически ефективно и обосновано.
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Or. en

Обосновка

За улавяне и оползотворяване на отпадната топлина не трябва да се правят 
инвестиции, които не са икономични или технически обосновани. Топлофикационните 
системи осигуряват топлинна енергия на домакинствата и поради това може да се 
очаква дружествата с отпадна топлина да бъдат свързани със съществуващите 
топлофикационни системи, но не и към отделните домакинства

Изменение 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации 
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на 
мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи.

Or. en

Обосновка

Разходите за разработване на мрежите на централни топлофикационни и 
охладителни системи следва да бъдат поети от потребителите на мрежите с цел да 
се гарантира балансирано разпределяне на разходите и да се избегне нарушение на 
пазара.

Изменение 1274
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи. Те трябва да гарантират, че 
въпросните инсталации и 
ангажираните участници адекватно 
ще покрият разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на централни топлофикационни и 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1275
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи или 
свързването на тези инсталации към 
централни топлофикационни и 
охладителни системи или 
оползотворяването на тази отпадна 
топлина съгласно установения в 
съответния сектор справочен 



AM\883844BG.doc 105/107 PE475.982v01-00

BG

охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

документ за най-добри налични 
техники. Те могат да изискват тези 
инсталации да поемат разходите за 
свързване и разходите за разработване 
на мрежите на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, необходими за пренос на 
тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 1276
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва, когато това 
е икономически изгодно, да въведат 
механизми, насърчаващи свързването 
на тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи. Те могат да изискват в 
инвестиционните разходи за тези 
инсталации да бъдат включени и
разходите за свързване и разходите за 
разработване на мрежите на централни 
топлофикационни и охладителни 
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системи, необходими за пренос на 
тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. ro

Изменение 1277
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи. Те следва да подкрепят тези 
инсталации при разработването на 
мрежите на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи за пренос на тяхната отпадна 
топлина до потребителите.

Or. en

Изменение 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, когато това има смисъл по 
отношение на икономическата 
ефективност. Те могат да изискват 
тези инсталации да поемат разходите за 
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охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

свързване и разходите за разработване 
на мрежите на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, необходими за пренос на 
тяхната отпадна топлина до
потребителите.

Or. fi

Изменение 1279
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, където е технически 
осъществимо. Те могат да изискват 
тези инсталации да поемат разходите за 
свързване и разходите за разработване 
на мрежите на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, необходими за пренос на 
тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. en


