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Изменение  114 

Шабиер Бенито Силуага, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос 

Пападимулис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

Пиерникола Педичини 

Роза Д'Амато 

Марко Дзуло 

Давид Борели 

 

Доклад A8-0391/2017 

Мирослав Похе 

Енергийна ефективност 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) В приложение IV бележка под 

линия 3 се заменя със следното: „ (3) 

Тази стойност може да се използва в 

случаите, при които 

енергоспестяванията се изчисляват като 

първична енергия посредством подход 

„отдолу нагоре“, базиращ се на 

крайното енергийно потребление. За 

енергоспестявания, изразени в kWh 

електроенергия, държавите членки 

могат да използват стойността 2,0 

на обичайния коефициент на 

преобразуване, отчитащ първичната 

енергия. Държавите членки могат да 

използват и друга стойност на този 

коефициент, при условие че направят 

съответната обосновка въз основа на 

национални обстоятелства, които 

засягат първичното енергийно 

потребление.“ 

а) В приложение IV бележка под 

линия 3 се заменя със следното: „ (3) 

Тази стойност може да се използва само 

за целите на настоящата директива 

и в случаите, при които 

енергоспестяванията се изчисляват като 

първична енергия посредством подход 

„отдолу нагоре“, базиращ се на 

крайното енергийно потребление. За 

енергоспестявания, изразени в kWh 

електроенергия, държавите членки 

прилагат коефициент, определен по 

прозрачен метод, съпоставим във 

всички държави членки, въз основа на 

националните обстоятелства, които 

засягат първичното енергийно 

потребление. Тези обстоятелства са 

надлежно обосновани, измерими и 

проверими и се основават на 

обективни и недискриминационни 

критерии. За енергоспестявания, 

изразени в kWh електроенергия, 

държавите членки  могат да използват 

стойността 2,3 на обичайния 
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коефициент на преобразуване или и 

друга стойност на този коефициент, при 

условие че направят съответната 

обосновка. “ В такъв случай 

държавите членки отчитат своите 

енергийни миксове, включени в 

техните интегрирани национални 

планове относно енергетиката и 

климата, които ще бъдат 

нотифицирани на Комисията в 

съответствие с член [3] от 

Регламент (ЕС) XX/20ХХ [относно 

управлението на Енергийния съюз]. 

Този обичаен коефициент се 

преразглежда на всеки 5 години въз 

основа на реално наблюдавани данни. 

Or. en 

 

 


