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A8-0391/103

Изменение 103
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2012/27/ЕС
Член 1 – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.
С настоящата директива се
установява обща рамка от мерки за
насърчаване на енергийната
ефективност в Съюза с оглед да се
осигури постигане на водещите 20процентни цели на Съюза за 2020 г. и на
неговите обвързващи водещи 30процентни цели за 2030 г. в областта на
енергийната ефективност и да се
създадат условия за допълнителни
подобрения на енергийната ефективност
след тези дати. В настоящата директива
са определени правила, предназначени
за отстраняване на пречки в енергийния
пазар и за преодоляване на пазарни
несъвършенства, които препятстват
ефективността при енергоснабдяването
и енергийното потребление, и е
предвидено въвеждане на индикативни
национални цели и приноси за
енергийна ефективност съответно за
2020 г. и 2030 г.;

1.
С настоящата директива се
установява обща рамка от мерки за
насърчаване на енергийната
ефективност в Съюза, като принципът
„енергийната ефективност на първо
място“ се прилага по цялата
енергийна верига, включително
производството, преноса,
разпределението и крайната
употреба, с оглед да се осигури
постигане на водещите 20-процентни
цели на Съюза за 2020 г. и на неговите
индикативни водещи 30-процентни
цели за 2030 г. в областта на
енергийната ефективност и да се
създадат условия за допълнителни
подобрения на енергийната ефективност
след тези дати. В настоящата директива
са определени правила, предназначени
за отстраняване на пречки в енергийния
пазар и за преодоляване на пазарни
несъвършенства, които препятстват
ефективността при енергоснабдяването
и енергийното потребление, и е
предвидено въвеждане на индикативни
национални цели и приноси за
енергийна ефективност съответно за
2020 г. и 2030 г.;
Or. en

AM\1143175BG.docx

BG

PE614.328v01-00
Единство в многообразието

BG

11.1.2018

A8-0391/104

Изменение 104
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2012/27/ЕС
Член 3 – параграф 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.
Всяка държава членка трябва да
определи индикативни национални
приноси в областта на енергийната
ефективност за постигане на целта на
ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1, в
съответствие с член [4] и член [6] от
Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно
управлението на Енергийния съюз]. При
определянето на тези приноси
държавите членки трябва да имат
предвид, че енергийното потребление в
ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля
1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987
млн. т н.е. крайна енергия. Държавите
членки трябва да нотифицират тези
приноси до Комисията като част от
своите национални планове за климата и
енергетиката в съответствие с
процедурата по член [3] и членове [7] –
[11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ
[относно управлението на енергийния
съюз].;

4.
Всяка държава членка трябва да
определи индикативни национални
приноси в областта на енергийната
ефективност за постигане на целта на
ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1, в
съответствие с член [4] и член [6] от
Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно
управлението на Енергийния съюз].
Приносите се вземат предвид на
всички етапи от енергийната
система, включително
производството, преноса,
разпределението и крайното
потребление, и може да бъдат
съпътствани от конкретни
политически мерки. При определянето
и преразглеждането на равнището на
тези приноси държавите членки трябва
да имат предвид, че енергийното
потребление в ЕС през 2030 г. следва да
не надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична
енергия или 987 млн. т н.е. крайна
енергия като референтна основа. Ако
икономическото развитие или
структурните корекции (съгласно
показателя за промишленото
производство, основаващ се на
данните на Евростат), използването
на възобновяеми източници на
енергия и намаляването на емисиите
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на CO2 се различават значително от
прогнозите и предложенията,
използвани при определянето на
целите на Съюза и на националните
приноси за тяхното постигане,
основните стойности и приносите се
коригират. Преизчисляването на
националните приноси се извършва
при актуализирането на
интегрираните национални планове
за енергетиката и климата, посочени
в член [3] от Регламент (ЕС) XX/20XX
[относно управлението на Енергийния
съюз]. Всяко преизчисляване на целта
на Съюза се извършва една година след
представянето на интегрираните
национални планове за енергетиката
и климата и, ако е необходимо, се
приема посредством обикновената
законодателна процедура. Когато
дадена държава членка не основава
своя принос на енергийната
интензивност, тя може да декларира
в своя интегриран национален план за
енергетиката и климата, посочен в
член [3] от Регламент [ЕС] №
XX/20XX [относно управлението на
Енергийния съюз] своето очаквано
равнище на промишлено производство
през 2030 г. и впоследствие да изключи
от своя принос за 2030 г.
потреблението на енергия в резултат
на излишъка в промишленото
производство. Всяко такова
изключване се основава на индекса на
Евростат за промишленото
производство. Държавите членки
трябва да нотифицират тези приносии
всяка тяхна корекция до Комисията
като част от своите национални планове
за климата и енергетиката в
съответствие с процедурата по член [3]
и членове [7] – [11] от Регламент (ЕС)
ХХ/20ХХ [относно управлението на
Енергийния съюз].;
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A8-0391/105

Изменение 105
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 – параграф 1 – буква б
Текст, предложен от Комисията
б)
нови икономии ежегодно от 1
януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в
размер на 1,5% от количеството на
годишните продажби на енергия на
крайни клиенти, изразени като
количество енергия и осреднени за
последния тригодишен период преди 1
януари 2019 г.

Изменение
б)
нови икономии ежегодно от
1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г.
в размер на най-малко 1,5% от
количеството на годишните продажби
на енергия на крайни клиенти, изразени
като количество енергия и осреднени за
последния тригодишен период преди
1 януари 2019 г.
Or. en
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A8-0391/106

Изменение 106
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 – параграф 1 – алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите по точка б) и без това да
засяга посоченото в параграфи 2 и 3,
държавите членки могат да отчитат
само тези икономии на енергия, които
се дължат на нови енергийнополитически мерки, въведени след 31
декември 2020 г., или на енергийнополитически мерки, въведени през
периода от 1 януари 2014 г. до 31
декември 2020 г., при условие че може
да се докаже, че тези мерки са довели до
отделни действия, предприети след 31
декември 2020 г. и водещи до икономии
на енергия.

Икономиите, необходими за периода,
посочен в буква б), са кумулативни и в
допълнение към икономиите,
изисквани за периода, посочен в буква
а). За тази цел и без това да засяга
посоченото в параграфи 2 и 3,
държавите членки могат да отчитат
само тези икономии на енергия, които
се дължат на нови енергийнополитически мерки, въведени след
31 декември 2020 г., или на по-ранни
енергийно-политически мерки, при
условие че може да се докаже, че тези
мерки са довели до нови отделни
действия, предприети след 31 декември
2020 г. и водещи до икономии на
енергия. Държавите членки могат
също така да отчитат икономии от
отделни действия, предприети през
периода от 1 януари 2014 г. до
31 декември 2020 г., при условие че те
продължават да реализират
доказуеми икономии на енергия след
2020 г.
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A8-0391/107

Изменение 107
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 – параграф 2 – буква г
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)
да отчита икономиите на енергия
от отделни действия, осъществени след
31 декември 2008 г., които продължават
да оказват въздействие през 2020 г. и
след това и които могат да бъдат
измерени и верифицирани, при
изчисляване на икономиите на енергия
по параграф 1; както и

г)
да включи икономиите на
енергия от индивидуални действия,
осъществени след 31 декември 2008 г.,
които продължават да оказват
въздействие през 2020 г. и които могат
да бъдат измерени и верифицирани, при
изчисляване на икономиите на енергия
по параграф 1; както и
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A8-0391/108

Изменение 108
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2012/27/ЕС
Член 7 – параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.
Държавите членки трябва да
постигнат изискваното по параграф 1
количество икономии на енергия или
чрез създаване на схема за задължения
за енергийна ефективност по член 7а,
или чрез предприемане на алтернативни
енергийно-политически мерки по член
7б. Държавите членки могат да
комбинират схема за задължения за
енергийна ефективност с
алтернативни енергийнополитически мерки.

6.
Държавите членки трябва да
постигнат изискваното по параграф 1
количество икономии на енергия или
чрез създаване на схема за задължения
за енергийна ефективност по член 7а,
или чрез предприемане на алтернативни
енергийно-политически мерки по
член 7б, като същевременно
предприемат мерки за свеждане до
минимум на въздействието на
преките и непреките разходи от тези
схеми върху конкурентоспособността
на задължените страни, изложени на
международна конкуренция.
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A8-0391/109

Изменение 109
Анелен Ван Босойт
от името на групата ECR
Доклад
Мирослав Похе
Енергийна ефективност
(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))

A8-0391/2017

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б
Директива 2012/27/ЕС
Приложение V – точка 2 – буква б
Текст, предложен от Комисията
б)
икономиите на енергия,
дължащи се на прилагането на
задължителното законодателство на
ЕС, се считат за икономии, които
при всички случаи биха се реализирали
и без дейността на задължените,
участващите или изпълняващите
страни и/или на изпълнителните
органи, и поради това не могат да се
отчитат по параграф 1 от член 7, с
изключение на икономии във връзка
със санирането на съществуващи
сгради, при условие че е осигурено
съответствие с критерия за
материалност по точка 3, буква з);

Изменение
заличава се

Or. en

AM\1143175BG.docx

BG

PE614.328v01-00
Единство в многообразието

BG

