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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Постигането на по-умерено 

енергийно потребление е едно от петте 

измерения на Стратегията за енергиен 

съюз, приета на 25 февруари 2015 г. 

Подобряването на енергийната 

ефективност ще е от полза за околната 

среда, ще намали емисиите на 

парникови газове, ще подобри 

енергийната сигурност чрез намаляване 

на зависимостта от внос на енергия от 

страни извън Съюза, ще намали 

разходите за енергия на домакинствата 

и компаниите, ще допринесе за 

облекчаване на енергийната бедност и 

ще доведе до създаване на работни 

места и по-голяма стопанска активност 

в цялата икономика. Това е в 

съответствие с ангажиментите на ЕС, 

поети в рамките на Енергийния съюз и 

на глобалната програма във връзка с 

изменението на климата, формулирана в 

Парижкото споразумение от декември 

2015 г. на Страните по Рамковата 

конвенция на Обединените нации по 

изменението на климата. 

(1) Постигането на по-умерено 

енергийно потребление е едно от петте 

измерения на Стратегията за енергиен 

съюз, приета на 25 февруари 2015 г. 

Подобряването на енергийната 

ефективност ще е от полза за околната 

среда, ще повиши качеството на 

въздуха благодарение на по-ниското 

потребление на твърди горива за 

отопление в енергийно ефективните 

сгради, ще подобри здравето на 

гражданите на Съюза чрез 

намаляване на замърсяването на 

въздуха и създаване на здравословен 

климат в помещенията, ще намали 

емисиите на парникови газове, ще 

подобри енергийната сигурност чрез 

намаляване на зависимостта от внос на 

енергия от страни извън Съюза, ще 

намали разходите за енергия на 

домакинствата и дружествата, ще 

допринесе за облекчаване на 

енергийната бедност и ще доведе до 

създаване на работни места и по-голяма 

стопанска активност в цялата 

икономика. Това е в съответствие с 

ангажиментите на ЕС, поети в рамките 

на енергийния съюз и на глобалната 

програма във връзка с изменението на 

климата, формулирана в Парижкото 

споразумение от декември 2015 г. на 

страните по Рамковата конвенция на 

Обединените нации по изменение на 
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климата. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета9 

представлява елемент от напредъка към 

създаването на Енергиен съюз, в който 

енергийната ефективност следва да се 

третира като пълноценен енергиен 

източник. Принципът да се поставя 

енергийната ефективност на първо 

място следва да се взема предвид при 

формулирането на нови правила за 

генерирането, преноса и 

разпределението на енергия (the supply 

side), както и във връзка с други области 

на провежданата политика. Комисията 

следва да осигури по отношение на 

енергийната ефективност и 

оптимизацията на енергийното 

потребление в зависимост от условията 

при доставките (demand side response) те 

да могат да се конкурират на равна нога 

със създаването на енергогенериращи 

мощности. Винаги при вземане на 

решения за планиране на енергийни 

системи или за съответно финансиране 

трябва да се разглеждат нуждите от 

енергийна ефективност. Необходимо е 

да се реализират подобрения на 

енергийната ефективност винаги когато 

те са икономически по-ефективни в 

сравнение със съответни 

енергогенериращи решения. Това следва 

да допринесе за използване на 

многобройните ползи от енергийната 

ефективност за европейското общество, 

по-специално за гражданите и за 

предприятията. 

(2) Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета9 

представлява елемент от напредъка към 

създаването на енергиен съюз, в който 

енергийната ефективност следва да се 

третира като пълноценен енергиен 

източник. Принципът да се поставя 

енергийната ефективност на първо 

място следва да се взема предвид при 

формулирането на нови правила за 

генерирането, преноса и 

разпределението на енергия (the supply 

side), както и във връзка с други области 

на провежданата политика, и да се 

признава от финансовите 

институции чрез предоставянето на 

специални средства и инструменти. 

Комисията следва да осигури по 

отношение на енергийната ефективност 

и оптимизацията на енергийното 

потребление в зависимост от условията 

при доставките (demand side response) те 

да могат да се конкурират на равна нога 

със създаването на енергогенериращи 

мощности. Винаги при вземане на 

решения за планиране на енергийни 

системи или за съответно финансиране 

трябва да се разглеждат нуждите от 

енергийна ефективност. Необходимо е 

да се реализират подобрения на 

енергийната ефективност винаги когато 

те са икономически по-ефективни в 

сравнение със съответните 

енергогенериращи решения. Това следва 

да допринесе за използване на 

многобройните ползи от енергийната 

ефективност за европейското общество, 

по-специално за гражданите и за 

предприятията. 
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__________________ __________________ 

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната 

ефективност, за изменение на директиви 

2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна 

на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО 

(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1). 

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната 

ефективност, за изменение на директиви 

2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна 

на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО 

(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Европейският съвет от октомври 

2014 г. определи 27-процентна цел за 

енергийната ефективност в 2030 г., 

която да бъде преразгледана до 2020 г. 

„с оглед размерът на подобрението за 

ЕС да е 30 %“. През декември 2015 г. 

Европейският парламент призова 

Комисията също да прецени 

постижимостта на 40-процентна 

цел за енергийната ефективност за 

същия период от време. Поради това е 

уместно да се преразгледа и съответно 

да се измени ДЕЕ, така че тя да се 

адаптира към перспективата за 2030 г. 

(3) Европейският съвет от октомври 

2014 г. определи 27-процентна цел за 

енергийната ефективност през 2030 г., 

която да бъде преразгледана до 2020 г. 

„с оглед размерът на подобрението за 

ЕС да е 30%“. През юни 2016 г. 

Европейският парламент призова 

Комисията да определи обвързваща цел 

за енергийна ефективност от 40% за 

2030 г., която ще отразява също така 

равнището на потенциала за 

икономически ефективна енергийна 

ефективност. Поради това е уместно 

да се преразгледа и съответно да се 

измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира 

към перспективата за 2030 г. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Големият излишък от 

емисионни квоти в схемата за 

търговия с емисии (СТЕ) на Съюза, 

дължащ се на спада в икономиката, 

притока на международни въглеродни 

кредити и свръхразпределянето, 
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доведе до ниска цена на квотите от 

СТЕ. В обозримото бъдеще не се 

очаква цената на въглерода да се 

увеличи до равнище, което би 

стимулирало в достатъчна степен 

подобряването на 

енергоспестяването и енергията от 

възобновяеми източници, поради 

което е необходимо да се поддържат 

специални мерки и стабилна 

дългосрочна рамка на равнището на 

Съюза за инвестиции в 

енергоспестяване. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) На национално ниво не се 

въвеждат обвързващи цели за периода 

до 2030 г. Необходимостта Съюзът да 

постигне своите цели в областта на 

енергийната ефективност на 

равнището на ЕС в тяхното изражение 

на база и на първичното, и на крайното 

енергийно потребление, съответно в 

2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно 

посочена под формата на обвързваща 

30-процентна цел. Това изяснение на 

равнището на Съюза не би следвало да 

ограничава държавите членки, тъй като 

се запазва тяхната свобода да 

определят своите национални приноси 

на база на първичното енергийно 

потребление или крайното енергийно 

потребление, или на първичните или 

крайните икономии на енергия, или на 

енергийната интензивност. При 

определянето на своите индикативни 

национални приноси за енергийна 

ефективност държавите членки следва 

да вземат предвид, че енергийното 

потребление на ЕС през 2030 г. не 

трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. 

първична енергия и съответно 987 млн. 

(4) Както на национално ниво, 

така и на равнището на Съюза следва 

да се въведат обвързващи цели за 

периода до 2030 г. Необходимостта 

Съюзът да постигне своите цели в 

областта на енергийната ефективност в 

тяхното изражение на база и на 

първичното, и на крайното енергийно 

потребление, съответно през 2020 г. и 

2030 г., следва да бъде ясно посочена 

чрез обвързваща цел за енергийна 

ефективност от 40%. Освен това 

държавите членки разработват 

национални енергийни планове, 

включително обвързващи национални 

цели, изготвени в съответствие с 

Регламент (ЕС) ХХ (20ХХ) 

[управление на енергийния съюз]. 

Разясняването на равнището на Съюза 

не следва да ограничава държавите 

членки, тъй като те запазват своята 

свобода да определят своите 

национални цели на база на първичното 

енергийно потребление или крайното 

енергийно потребление, на първичните 

или на крайните икономии на енергия, 

или на енергийната интензивност. 
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т н.е. крайна енергия. Това означава, че 

потреблението в Съюза на първична 

енергия следва да бъде намалено с 23 % 

и съответно потреблението на крайна 

енергия със 17 % спрямо стойностите от 

2005 г. Необходимо е да се извършва 

редовна оценка на напредъка към 

постигането на целта на Съюза за 2030 

г. и тя се предвижда в законодателното 

предложение относно управлението на 

Енергийния съюз. 

Държавите членки следва да 

определят своите обвързващи 

национални цели за енергийна 

ефективност, като вземат предвид, че 

енергийното потребление на Съюза през 

2030 г. не трябва да надхвърля 1132 

млн. т н.е. първична енергия и 

съответно 849 млн. т н.е. крайна 

енергия. Това означава, че 

потреблението в Съюза на първична 

енергия следва да бъде намалено с 34%, 

а потреблението на крайна енергия – с 

31%, спрямо стойностите от 2005 г. 

Необходимо е да се извършва редовна 

оценка на напредъка към постигането на 

целта на Съюза за 2030 г. и тя се 

предвижда в законодателното 

предложение относно управлението на 

енергийния съюз. 

 

Изменение  6 

Предложение за директиваСъображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед на рамката в областта на 

климата и енергетиката за периода до 

2030 г., периодът на действие на 

задължението за икономии на енергия 

следва да се удължи след 2020 г. 

Удължаването на периода на 

ангажименти и след 2020 г. би 

осигурило по-голяма стабилност за 

инвеститорите и по този начин 

дългосрочни инвестиции и дългосрочни 

мерки за енергийна ефективност, като 

например санирането на сгради. 

(6) С оглед на целите за 

декарбонизация, определени в 

съответствие с Парижкото 

споразумение и рамката в областта на 

климата и енергетиката за периода до 

2030 г., както и целите на Съюза в 

областта на климата и 

енергетиката за периода до 2050 г., 

периодът на действие на задължението 

за икономии на енергия следва да се 

удължи след 2020 г. Удължаването на 

периода на ангажименти, придружено 

от дългосрочна визия и свързани с нея 

мерки на политиката, и след 2020 г. 

би осигурило по-голяма стабилност за 

инвеститорите и по този начин 

дългосрочни инвестиции и дългосрочни 

мерки за енергийна ефективност, като 

например санирането на сгради и 

прехода към сгради с „почти нулево“ 

енергийно потребление. 

Сътрудничеството с частния сектор 
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е важно, за да се прецени на каква 

основа могат да се мобилизират 

частни инвестиции за проекти за 

енергийна ефективност.  

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 6 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Подобренията в енергийната 

ефективност също така оказват 

положително въздействие върху 

качеството на въздуха, тъй като 

увеличеният брой енергийно 

ефективни сгради намаляват 

търсенето на горива за отопление, 

особено на твърди горива за 

отопление. Следователно мерките за 

енергийна ефективност допринасят 

за подобряване на качеството на 

въздуха на закрито и на открито и 

спомагат за постигането по 

икономически ефективен начин на 

целите на политиката на Съюза в 

областта на качеството на въздуха, 

определени по-специално в 

Директива (ЕС) 2016/2284 

(„Директивата за качеството на 

въздуха“)1a. Намаляването на 

енергопотреблението в сградите 

следва да се счита за елемент на 

политиката относно качеството на 

въздуха като цяло и особено в 

държавите членки, в които 

постигането на нормите на Съюза за 

допустимите емисии на замърсители 

на въздуха е проблематично и в които 

енергийната ефективност би могла 

да спомогне за постигането на тези 

цели. 

 __________________ 

 1a Директива (ЕС) 2016/2284 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 декември 2016 г. за намаляване 
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на националните емисии на някои 

атмосферни замърсители, за 

изменение на Директива 2003/35/ЕО и 

за отмяна на Директива 2001/81/ЕО 

(OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1 – 31). 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Дългосрочните мерки за 

енергийна ефективност ще продължат 

да пораждат икономии на енергия след 

2020 г., но за да бъде постиганата целта 

на ЕС за 2030 г. тези мерки следва да 

пораждат и нови икономии на енергия 

след 2020 г. От друга страна, 

постигнатите след 31 декември 2020 г. 

икономии на енергия не могат да се 

отчитат в сумата на кумулативните 

спестявания за периода от 1 януари 2014 

г. до 31 декември 2020 г. 

(8) Дългосрочните мерки за 

енергийна ефективност ще продължат 

да пораждат икономии на енергия след 

2020 г., но за да бъде постиганата целта 

на ЕС за 2030 г. и целите на Съюза в 

областта на енергетиката и 

климата за 2050 г. в съответствие с 

Парижкото споразумение, тези мерки 

следва да пораждат и нови икономии на 

енергия след 2020 г. От друга страна, 

постигнатите след 31 декември 2020 г. 

икономии на енергия не могат да се 

отчитат в сумата на кумулативните 

спестявания за периода от 1 януари 2014 

г. до 31 декември 2020 г. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Не могат да се отчитат 

икономиите на енергия, дължащи се на 

прилагане на законодателството на ЕС, 

освен ако въпросната мярка достига 

отвъд изисквания минимум от 

съответния законодателен акт на ЕС, 

било чрез определяне на по-амбициозни 

изисквания за енергийна ефективност на 

национално равнище или чрез 

увеличаване на прилагането на 

мярката. Като се признава, че 

санирането на сгради представлява 

(10) Икономиите на енергия, 

дължащи се на прилагане на 

законодателството на Съюза, могат да 

се отчитат единствено ако те 

произтичат от нови мерки в рамките 
на политиката, независимо дали са 

въведени след 31 декември 2020 г. или 

преди това, при условие че може да се 

докаже, че тези мерки водят до нови 

отделни действия, предприети след 

31 декември 2020 г., и генерират нови 

икономии на енергия, както и че 
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съществен и дългосрочен елемент за 

увеличение на икономиите на енергия, 

необходимо е да се изясни, че всички 

икономии на енергия, произтичащи от 

мерки за насърчаване на санирането на 

съществуващи сгради могат да бъдат 

отчитани само ако те са допълнителни 

спрямо изменения, които биха се 

случили в отсъствието на съответната 

енергийно-политическа мярка и ако 

държавата членка покаже, че 

задължената, участващата или 

изпълняващата страна действително е 

допринесла за постигане на икономиите, 

отчитани във връзка със съответната 

мярка. 

въпросната мярка надхвърля 

изисквания минимум от съответния 

законодателен акт на Съюза, било то 

чрез определяне на по-амбициозни 

изисквания за енергийна ефективност на 

национално равнище или чрез по-

широкото прилагане на мярката. 

Сградите предлагат значителен 

потенциал за допълнително 

увеличаване на енергийната 

ефективност, а санирането на сгради 

представлява съществен и дългосрочен 

елемент за увеличение на икономиите 

на енергия, като е необходимо да се 

ускори този процес, като се има 

предвид относително краткото 

време, което остава за обновяване на 

съществуващия сграден фонд. 

Необходимо е да се изясни, че всички 

икономии на енергия, произтичащи от 

мерки за насърчаване на санирането на 

съществуващи сгради, могат да бъдат 

отчитани само ако те са допълнителни 

спрямо промени, които биха 

настъпили при липсата на 

съответната мярка, и ако държавата 

членка докаже, че задължената, 

участващата или изпълняващата страна 

действително е допринесла за постигане 

на икономиите, отчитани във връзка със 

съответната мярка. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 10 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Ефективното управление на 

водите може да спомогне в 

значителна степен за икономиите на 

енергия. Водният сектор изразходва 

близо 3,5% от електроенергията в 

Съюза1а. Водопречистването и 

преносът на вода чрез помпено-

нагнетателни системи, захранвани 

от електродвигатели, изразходват 
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много енергия. Очаква се до 2040 г. 

потребностите от вода да се 

увеличат с 25%, най-вече в градовете. 

Същевременно течовете 

представляват 24% от общото 

потребявано количество вода в 

Европа, като освен вода се разхищава 

и енергия. Следователно всички 

мерки, насочени към по-ефективното 

управление на водите и намаляването 

на тяхното ползване, биха 

спомогнали за постигане на целта на 

Съюза за енергийна ефективност. 

 _______________ 

 1а World Energy Outlook 2016 (Преглед 

на световната енергетика за 2016 г.), 

Международна агенция по енергетика, 

2016 г. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 10 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) Промишленият сектор е пръв 

по потребление на вода в Европа с дял 

от 44%1а. Използването на 

интелигентни технологии и процеси 

за управление на водата може да 

доведе до значителни икономии на 

вода, като в същото време се повиши 

конкурентоспособността на 

предприятията. Същото е валидно и 

за градовете, където на водата се 

дължат от 30 до 50% от разходите 

на общините за електроенергия. 

 ________________ 

 1а Работен документ на службите на 

Комисията, Agriculture and sustainable 

water management in the EU (Селско 

стопанство и устойчиво управление 

на водите в ЕС), 28 април 2017 г. 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Подобренията на енергийната 

ефективност на сгради следва 

специално да облагодетелстват такива 

потребители, които са енергийно 

бедни. Държавите членки и досега 

можеха да изискват от задължените 

страни да включват в своите 

енергоспестяващи мерки социални цели 

във връзка с енергийната бедност, а сега 

вече тази възможност следва да бъде 

разширена и по отношение на 

алтернативните мерки и да се 

трансформира в задължение, като в 

същото време за държавите членки се 

запазва пълна гъвкавост по отношение 

на размера, обхвата и съдържанието на 

такива мерки. В съответствие с член 9 

от Договора, политиките на ЕС в 

областта на енергийната ефективност 

следва да са приобщаващи и поради 

това също да осигуряват достъпност на 

мерките за енергийна ефективност за 

енергийно бедните потребители. 

(12) Следва да се гарантира, че 

подобренията на енергийната 

ефективност на сгради облагодетелстват 

по-конкретно потребителите с ниски 

доходи, които са застрашени от 

енергийна бедност. Държавите членки 

и досега можеха да изискват от 

задължените страни да включват в 

своите енергоспестяващи мерки 

социални цели във връзка с енергийната 

бедност, а сега тази възможност следва 

да бъде разширена и по отношение на 

алтернативните мерки, да бъде 

укрепена, така че да налага 

приоритетното изпълнение на 

значителна част от тях, и да се 

трансформира в задължение, като в 

същото време за държавите членки се 

запазва пълна гъвкавост по отношение 

на размера, обхвата и съдържанието на 

такива мерки. В съответствие с член 9 

от Договора политиките на ЕС в 

областта на енергийната ефективност 

следва да са приобщаващи и съответно 

също да осигуряват достъпност на 

мерките за енергийна ефективност за 

енергийно бедните потребители. За 

тази цел следва да се формулира 

надеждно определение за енергийна 

бедност, да се следи изпълнението на 

целите от държавите членки, както 

и схемите да се придружават от 

подходящи финансови инструменти. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 12 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Около 50 милиона домакинства 

в Съюза са засегнати от енергийна 

бедност и съответно мерките за 

енергийна ефективност трябва да 

бъдат в основата на всяка 

икономически ефективна стратегия 

за преодоляване на енергийната 

бедност и уязвимостта на 

потребителите и да допълват 

политиките в областта на 

социалната сигурност на равнището 

на държавите членки. 

Обосновка 

Мерките за енергийна ефективност трябва да са насочени към хората, изложени на 

риск от енергийна бедност, които не разполагат със средства, за да направят 

нужните инвестиции. Инвестициите в домакинствата, изложени на риск от 

енергийна бедност, обаче ще осигурят значителни ползи за тези домакинства и за 

обществото в по-широк план. 
 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 12 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) Всички потребители следва да 

могат да извлекат максимална полза 

от мерките за енергийна 

ефективност, които прилагат, също 

така при условие че всички разходи, 

периоди на изплащане и ползи са 

напълно прозрачни. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 12 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12 в) До 2050 г. сградният фонд на 
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Съюза ще трябва да се състои от 

сгради с почти нулево потребление на 

енергия в съответствие с целите, 

определени на 21‑вата сесия на 

Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (Парижко 

споразумение). Сегашните темпове на 

саниране на сградите са 

недостатъчни, като най-трудно е да 

бъдат обхванати сградите, 

притежавани или обитавани от 

граждани с ниски доходи, които са 

изложени на риск от енергийна 

бедност. Поради това предвидените в 

членове 7, 7а и 7б мерки са от особено 

значение. 

Обосновка 

Мерките за енергийна ефективност трябва да са насочени към хората, изложени на 

риск от енергийна бедност, които не разполагат със средства, за да направят 

нужните инвестиции. Инвестициите в домакинствата, изложени на риск от 

енергийна бедност, обаче ще осигурят значителни ползи за тези домакинства и за 

обществото в по-широк план. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Енергията, генерираната върху 

или във сгради посредством технологии 

за възобновяеми енергийни източници 

води до намаление на доставяната 

енергия от изкопаеми горива. 

Намаляването на енергийното 

потребление и използването на енергия 

от възобновяеми източници в сградния 

сектор представляват важни мерки за 

намаляване на енергийната зависимост 

на ЕС и на емисиите на парникови 

газове, особено с оглед на определените 

амбициозни цели за 2030 г. в областта 

на климата и енергетиката, както и на 

поетия глобален ангажимент по време 

(13) Енергията, генерираната върху 

или във сгради посредством технологии 

за възобновяеми енергийни източници, 

води до намаление на доставяната 

енергия от изкопаеми горива. 

Намаляването на енергийното 

потребление и използването на енергия 

от възобновяеми източници в сградния 

сектор представляват важни мерки за 

намаляване на енергийната зависимост 

на ЕС и на емисиите на парникови 

газове, особено с оглед на определените 

амбициозни цели за 2030 г. в областта 

на климата и енергетиката, както и на 

поетия глобален ангажимент по време 
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на Конференцията на Страните по 

Рамковата конвенция на Обединените 

нации по изменението на климата 

(COP21), състояла се в Париж през 

декември 2015 г. Поради това 

държавите членки следва да имат 

възможност да отчитат известно 

количество енергия от възобновяеми 

източници, генерирана върху или във 

сгради и използвана в самите сгради, 

във връзка с изпълнението на 

изискванията за икономии на енергия. 

За тази цел на държавите членки 

следва да бъде разрешено да използват 

изчислителните методики, 

формулирани съгласно Директива 

2010/31/ЕС. 

на Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на Обединените 

нации по изменение на климата 

(COP21), състояла се в Париж през 

декември 2015 г., който гласи, че 

покачването на средната 

температура в световен мащаб 

следва да се задържи значително под 

2°C и че следва да се положат усилия 

за ограничаване на покачването на 

температурата до 1,5 °C. Поради 

това държавите членки следва да 

приемат амбициозни, дългосрочни 

стратегии за саниране в 

съответствие с член 2а от 

действащата Директива 2010/31/ЕС с 

цел постигане на висока степен на 

енергийна ефективност на сградния 

фонд с почти нулево потребление на 

енергия до 2050 г., като останалите 

енергийни потребности се 

задоволяват от енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Като част от мерките, 

определени в Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Нов търговски 

механизъм за потребителите на 

енергия“, в контекста на Енергийния 

съюз и на Стратегията относно 

отоплението и охлаждането е 

необходимо да бъдат засилени правата 

на потребителите за ясна и навременна 

информация за тяхното енергийно 

потребление. Поради това членове 9 — 

11 и приложение VII от Директива 

2012/27/ЕС следва да се изменят, така че 

да се предвиди често и по-голямо 

подаване на обратна информация 

относно енергийното потребление. 

Следва също да бъде изяснено, че 

(14) Като част от мерките, 

определени в съобщението на 

Комисията, озаглавено „Нов търговски 

механизъм за потребителите на 

енергия“, в контекста на енергийния 

съюз и на стратегията относно 

отоплението и охлаждането е 

необходимо да бъдат засилени 

минималните права на потребителите 

да получават ясна и навременна 

информация за своето енергийно 

потребление. Поради това членове 9 – 

11 и приложение VII от Директива 

2012/27/ЕС следва да се изменят с оглед 

на оптималното потребление на 

енергия от потребителите, така че да 

се предвиди често и подобрено 
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правата във връзка с фактурирането и 

съответната информация са валидни 

и при обслужването на потребители на 

топлинна енергия, охладителна енергия 

или гореща вода от централен източник, 

дори и в случаите при които тези 

потребители нямат преки индивидуални 

договорни отношения с доставчика на 

енергия. Поради това, за целите на 

настоящите разпоредби терминът 

„краен потребител“ следва да включва 

крайните клиенти, купуващи топлинна 

енергия/охладителна енергия или 

гореща вода за своя собствена употреба, 

както и обитателите на обособени 

части на многофамилни или 

многофункционални сгради, в които 

такива обособени части се снабдяват от 

централен източник. Терминът 

„измерване на разпределението“ 

следва да означава измерване на 

енергийното потребление в обособени 

части на такива сгради. 

Новоинсталираните топломери и 

топлинни разпределители след 1 януари 

2020 г. следва да дават възможност за 

дистанционно отчитане, с цел да се 

осигури често подаване на информация 

за потреблението по разходоефективен 

начин. Новият член 9а се отнася само за 

топлинната енергия, охладителната 

енергия и горещата вода, подавани от 

централен източник. 

предоставяне на информация и 

обратна информация относно 

енергийното потребление, когато това 

е технически осъществимо и 

икономически ефективно предвид 

инсталираните измервателни уреди. 

Следва също да се поясни, че правата 

във връзка с фактурирането и 

информацията относно 

фактурирането или потреблението 
са валидни и при обслужването на 

потребители на топлинна енергия, 

охладителна енергия или гореща вода от 

централен източник, дори и в случаите, 

в които тези потребители нямат преки 

индивидуални договорни отношения с 

доставчика на енергия. Определението 

на понятието „краен потребител“ 

може да се тълкува като включващо 

само физически или юридически лица, 

които закупуват енергия въз основа на 

пряк, индивидуален договор с 

доставчик на енергия. Терминът 

„краен ползвател“ следва да се отнася 

до по-широка група от потребители. 

Терминът „краен ползвател“ следва да 

включва освен крайните клиенти, 

купуващи топлинна енергия, 

охладителна енергия или гореща вода за 

своя собствена употреба, и обитателите 

на обособени части на многофамилни 

или многофункционални сгради, в които 

такива обособени части се снабдяват от 

централен източник и в които 

обитателите нямат пряк или 

индивидуален договор с доставчика на 

енергия. Новоинсталираните топломери 

и топлинни разпределители след 1 

януари 2020 г. следва да дават 

възможност за дистанционно отчитане, 

с цел да се осигури често предоставяне 

на информация за потреблението по 

разходоефективен начин. Новият член 

9а се отнася само за топлинната 

енергия, охладителната енергия и 

горещата вода, подавани от централен 

източник. Държавите членки следва 

да имат възможността да решават 

кои са най-подходящите подробни 
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мерки за често и подобрено 

предоставяне на информация за 

енергийното потребление на 

обитателите на обособени части на 

многофамилни или 

многофункционални сгради с 

централен източник на топлинна 

енергия, охладителна енергия или 

гореща вода. Терминът „индивидуално 

измерване“ следва да означава 

измерване на енергийното 

потребление в обособени части на 

такива сгради. Икономическата 

ефективност на индивидуалното 

измерване зависи от това дали 

свързаните с това разходи са 

пропорционални на потенциалните 

икономии на енергия.  

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 14 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14 a) С оглед на тези нови 

изисквания държавите членки следва 

да имат предвид, че иновациите и 

новите технологии изискват по-

големи инвестиции в образование и 

умения, които са необходими за 

успешното внедряване на такива 

технологии, както и за да се даде 

възможност както на гражданите, 

така и на предприятията да 

допринасят за постигането на 

целите за енергийна ефективност, 

определени от Комисията или 

държавите членки. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 15 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Някои разпоредби в член 15 от 

Директива 2012/27/ЕС, отнасящи се за 

преобразуването, преноса и 

разпределението на енергия, следва да 

бъдат отменени. Преразглеждането на 

правото на ЕС в енергийната област 

може да доведе до по-различно 

структуриране на задълженията на 

държавите членки по различните 

законодателни актове, свързани с 

енергетиката. Това преструктуриране не 

следва да засяга задължението на 

държавите членки да спазват 

изискванията по същество в Директива 

2012/27/ЕС, които могат да бъдат 

изцяло или частично преместени в 

други актове. 

(15) Някои разпоредби в член 15 от 

Директива 2012/27/ЕС, отнасящи се до 

преобразуването, преноса и 

разпределението на енергия, следва да 

бъдат приведени в съответствие със 

съответните разпоредби относно 

пазара на електроенергия. 

Преразглеждането на достиженията 

на правото на ЕС в областта на 

енергетиката може да доведе до по-

различно структуриране на 

задълженията на държавите членки по 

различните законодателни актове, 

свързани с енергетиката. Това 

преструктуриране не следва да засяга 

задължението на държавите членки да 

спазват изискванията по същество 

съгласно Директива 2012/27/ЕС. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да може да се оценява 

ефикасността на Директива 

2012/27/ЕС следва да бъде въведено 

изискване за общо преразглеждане на 

Директивата и за съответен доклад 

до Европейския парламент и Съвета в 

срок до 28 февруари 2024 г. 

(18) Правото в областта на 

енергетиката и правото в областта 

на климата се допълват и следва да се 

укрепват взаимно. Съответно като 

част от задълженията по 

Парижкото споразумение, в срок от 

шест месеца след глобалния преглед 

на РКООНИК през 2023 г. и в 

съответствие с процеса на 

преразглеждане на Регламента 

относно управлението [ ], Комисията 

следва да извърши общо 

преразглеждане на Директива 

2012/27/ЕС и да представи доклад на 

Европейския парламент и Съвета, 

съдържащ оценка на общата 

ефективност на Директива 

2012/27/ЕС и на необходимостта от 

адаптиране на политиката на Съюза 
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в областта на енергийната 

ефективност спрямо целите на 

Парижкото споразумение. Подобно 

преразглеждане и изготвянето на 

подобен доклад следва да бъдат 

предприемани и след това при 

следващите глобални прегледи. 

 

Изменение  21 

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 20-

процентни цели на Съюза за 2020 г. и на 

неговите обвързващи 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.“; 

1. С настоящата директива се 

установява обща рамка от мерки за 

насърчаване на енергийната 

ефективност в Съюза с оглед на 

гарантирането на постигането на 

водещите 20-процентни цели на Съюза 

за 2020 г. и на обвързващите водещи 

40-процентни цели за 2030 г. в областта 

на енергийната ефективност и се 

създават условията за допълнителни 

подобрения на енергийната ефективност 

след тези дати в съответствие с по-

рано определени дългосрочни цели и 

ангажименти в областта на 

енергетиката, поети в рамките на 

енергийния съюз, както и в 

съответствие с глобалната цел във 

връзка с изменението на климата, 

поета в рамките на Парижкото 

споразумение. В настоящата директива 

са определени правила, предназначени 

за отстраняване на пречки в енергийния 

пазар и за преодоляване на пазарни 

несъвършенства, които 

възпрепятстват ефективността при 

енергоснабдяването и енергийното 

потребление, като в нея се прави 

връзка с принципа на Съюза за 

поставяне на енергийната 

ефективност на първо място, което 

носи множество ползи за климата, 



 

AD\1134684BG.docx 19/60 PE604.565v05-00 

 BG 

гражданите на Съюза и 

предприятията в него. Освен това в 

директивата се предвижда 

въвеждането на национални цели за 

енергийна ефективност за 2020 г. и 

обвързващи национални цели и 

приноси за енергийна ефективност за 

2030 г. 

 С цел привличане на частно 

финансиране за мерки за енергийна 

ефективност и енергийно саниране 

Комисията започва диалог с публични 

и частни финансови институции, за 

да набележи възможни механизми в 

рамките на политиката. Като се има 

предвид големият потенциал за 

подобряване на енергийната 

ефективност в строителния сектор, 

се обръща специално внимание на 

инвестициите в този сектор, с 

основен акцент върху жилищните 

сгради с домакинства с ниски доходи, 

изложени на риск от енергийна 

бедност. Освен това, за да могат 

инвестициите в проекти за енергийна 

ефективност да бъдат по-

привлекателни и осъществими от 

финансова гледна точка за 

инвеститорите, Комисията следва да 

разгледа възможностите за 

обединяване на малките проекти в по-

големи проекти. Комисията 

предоставя на държавите членки 

насоки относно начините за 

привличане на частни инвестиции не 

по-късно от 1 януари 2019 г.“; 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1 a) В член 2 се добавя нова точка 
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8а: 

 (8a)  „публичен орган“ означава 

всяка правителствена или друга 

публична администрация на 

национално, регионално или местно 

равнище, включително болници и 

заведения за здравно обслужване, 

както и учебни сгради и социални 

жилища; 

 

Изменение 23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3 Член 3 

Цели за енергийна ефективност Цели за енергийна ефективност 

1.  Всяка държава членка трябва да 

определи индикативна национална цел 

за енергийна ефективност за 2020 г., 

базираща се на потреблението на 

първична или крайна енергия, или на 

икономиите на първична или крайна 

енергия, или на енергийната 

интензивност. Държавите членки 

съобщават на Комисията тези цели в 

съответствие с член 24, параграф 1 и 

приложение ХIV, част 1. При това те 

изразяват посочените цели като 

абсолютно равнище на първично 

енергийно потребление и крайно 

енергийно потребление през 2020 г. и 

обясняват как и въз основа на какви 

данни са направени изчисленията.  

1.  Всяка държава членка определя 

индикативна национална цел за 

енергийна ефективност за 2020 г. и 

обвързваща национална цел за 2030 г., 

базиращи се на потреблението на 

първична или крайна енергия, или на 

икономиите на първична или крайна 

енергия, или на енергийната 

интензивност. Държавите членки 

съобщават на Комисията тези цели в 

съответствие с член 24, параграф 1 и 

приложение ХIV, част 1. При това те 

изразяват посочените цели като 

абсолютно равнище на първично 

енергийно потребление и крайно 

енергийно потребление през 2020 г. и 

обясняват как и въз основа на какви 

данни са направени изчисленията.  

При формулирането на тези цели 

държавите членки трябва да вземат 

предвид следното:  

При формулирането на тези цели 

държавите членки вземат предвид 

следното:  

а) че потреблението на енергия в 

Съюза през 2020 г. не трябва да 

надвишава 1 483 млн. т н.е. първична 

енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна 

а) че потреблението на енергия в 

Съюза през 2020 г. не трябва да 

надвишава 1 483 млн. т н.е. първична 

енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна 
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енергия; енергия;  

б) мерките, предвидени в 

настоящата директива; 

б) мерките, предвидени в 

настоящата директива;  

в) мерките, приети за постигането 

на националните цели за икономии на 

енергия, приети в съответствие с член 4, 

параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; и 

в) мерките, приети за постигането 

на националните цели за икономии на 

енергия, приети в съответствие с член 4, 

параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; и  

г) други мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност в рамките на 

държавите членки и на равнището на 

Съюза. 

г) други мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност в рамките на 

държавите членки и на равнището на 

Съюза. 

При формулиране на посочените цели 

държавите членки могат също да вземат 

предвид национални обстоятелства, 

оказващи въздействие върху 

първичното и крайното енергийно 

потребление, като например:  

При формулиране на посочените цели 

държавите членки могат също да вземат 

предвид национални обстоятелства, 

оказващи въздействие върху 

първичното и крайното енергийно 

потребление, като например:  

а) оставащия потенциал за 

енергоспестяване по икономически 

ефективен начин;  

а) оставащия потенциал за 

енергоспестяване по икономически 

ефективен начин;  

б) изменението и прогнозите за 

БВП;  

б) изменението и прогнозите за 

БВП;  

в) промените във вноса и износа на 

енергия;  

в) промените във вноса и износа на 

енергия; 

 ва) развитието на технологиите, 

което може да улесни 

осъществимостта на целите; 

г) разработването на всички 

възобновяеми енергийни източници, 

ядрената енергия, улавянето и 

съхранението на въглероден диоксид; и 

г) разработването на всички 

възобновяеми енергийни източници, 

ядрената енергия, улавянето и 

съхранението на въглероден диоксид; и 

 га) Парижкото споразумение от 

декември 2015 г., което изисква от 

Съюза и държавите членки да 

задържат покачването на средната 

температура в световен мащаб 

значително под 2°C и за 

предпочитане до не повече от 1,5°C; и 

 гб) целите на Съюза в областта на 

климата и енергетиката за 2050 г.; 

д) ранните действия. д) ранните действия. 

2. До 30 юни 2014 г. Комисията трябва 

да направи оценка на постигнатия 

2. До 30 юни 2014 г. Комисията 

извършва оценка на постигнатия 
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напредък и да прецени дали има 

вероятност Съюзът да постигне през 

2020 г. енергийно потребление в 

рамките на 1 483 млн. т н.е. първично 

енергийно потребление и 1 086 млн. т 

н.е. крайно енергийно потребление. 

напредък и преценява дали има 

вероятност Съюзът да постигне през 

2020 г. енергийно потребление, което 

да не надхвърля 1 483 млн. т н.е. 

първично енергийно потребление и 1 

086 млн. т н.е. крайно енергийно 

потребление. 

3. При извършването на оценката по 

параграф 2 Комисията трябва:  

3. При извършването на оценката по 

параграф 2 Комисията:  

а) да сумира националните 

индикативни цели за енергийна 

ефективност, докладвани от държавите 

членки;  

а) сумира националните цели за 

енергийна ефективност, докладвани от 

държавите членки;  

б) да прецени дали сумата на тези 

цели може да се счита за надеждно 

указание, че Съюзът като цяло е поел 

пътя към постигане на целите, като се 

вземе предвид оценката от първия 

годишен доклад съгласно член 24, 

параграф 1 и оценката на националните 

планове за действие за енергийна 

ефективност в съответствие с член 24, 

параграф 2;  

б) преценява дали сумата на тези 

цели може да се счита за надеждно и 

реалистично указание, основано на 

обективни и недискриминационни 

критерии, че Съюзът като цяло е поел 

по пътя към постигане на целите, като 

се вземе предвид оценката от първия 

годишен доклад съгласно член 24, 

параграф 1 и оценката на националните 

планове за действие за енергийна 

ефективност в съответствие с член 24, 

параграф 2; 

в) да вземе предвид допълнителния 

анализ, произтичащ от: 

в) взема предвид допълнителния 

анализ, произтичащ от: 

(i) оценка на напредъка в областта 

за енергийното потребление, както и 

напредъка в областта на отношението 

на енергийното потребление към 

икономическата активност, на нивото на 

Съюза, включително на напредъка в 

ефективността на производството, 

преноса и разпределението на енергия 

(efficiency of energy supply) в държавите 

членки, които са базирали своите 

национални индикативни цели на 

потреблението на крайна енергия или на 

икономиите на крайна енергия, 

включително на напредъка, дължащ се 

на спазването от тези държави членки 

на глава III от настоящата директива;  

i) оценка на напредъка в областта 

за енергийното потребление, както и 

напредъка в областта на енергийното 

потребление по отношение на 

икономическата активност, на нивото на 

Съюза, включително на напредъка в 

ефективността на производството, 

преноса и разпределението на енергия 

(efficiency of energy supply) в държавите 

членки, които са базирали своите 

национални индикативни цели на 

потреблението на крайна енергия или на 

икономиите на крайна енергия, 

включително на напредъка, дължащ се 

на спазването от тези държави членки 

на глава III от настоящата директива;  

(ii) резултати от моделиране във 

връзка с бъдещите тенденции в 

енергийното потребление на равнището 

ii) резултати от моделиране във 

връзка с бъдещите тенденции в 

енергийното потребление на равнището 
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на Съюза. на Съюза. 

г)  да сравни резултатите по букви 

а), б) и в) с количеството на 

енергийното потребление, което би било 

необходимо за постигане в 2020 г. на 

енергийно потребление в ЕС, 

ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. 

първична енергия и 1 086 млн. т н.е. 

крайна енергия. 

г)  сравнява резултатите по букви 

а), б) и в) с количеството на 

енергийното потребление, което би било 

необходимо за постигане през 2020 г. на 

енергийно потребление в ЕС, което да 

не надхвърля 1 483 млн. т н.е. първична 

енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна 

енергия. 

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 определя какъв 

е техническият и икономическият 

потенциал „отдолу нагоре“ за по-

значителни подобрения на 

енергийната ефективност във всеки 

сектор, като определя включително 

по какъв начин конкретни мерки в 

рамките на политиката на всички 

етапи от енергийната система, от 

фазата на производството, преноса и 

разпределението до крайното 

потребление на енергия, ще 

спомогнат за постигането на 

обвързващите национални цели за 

енергийна ефективност в 

съответствие с целта на Съюза за 

2030 г., посочена в член 1, параграф 1 в 

съответствие с членове [4] и [6] от 

Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [управление 

на енергийния съюз]. При определянето 

на тези цели държавите членки вземат 

предвид, че енергийното потребление в 

Съюза през 2030 г. не трябва да 

надхвърля 1 132 млн. т н.е. първична 

енергия и 849 млн. т н.е. крайна енергия. 

Държавите членки нотифицират своите 

национални цели на Комисията като 

част от своите интегрирани 

национални планове в областта на 

климата и енергетиката в съответствие с 

процедурата по член [3] и членове [7] – 

[11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ 

[управление на енергийния съюз]. 

Държавите членки също така 

ежегодно докладват на Комисията 

относно напредъка по отношение на 

постигането на своите цели. 
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Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 5 

 

Текст в сила Изменение 

 (2 a) Член 5 се заменя със следното: 

„Член 5 „Член 5 

Ролята на образец на сградите на 

публичните органи 

Ролята на сградите на публичните 

органи като пример за подражание 

1. Без да се засяга член 7 от 

Директива 2010/31/ЕС, всяка държава 

членка прави необходимото, така че от 1 

януари 2014 г. 3 % от разгънатата 

застроена площ на отопляваните или 

охлаждани сгради, притежавана и 

ползвана от нейната централна 

администрация, да се санира всяка 

година с оглед на това да се постигнат 

поне минималните изисквания за 

енергийните характеристики, 

определени от съответната държава 

членка в приложение на член 4 от 

Директива 2010/31/ЕС. 

1. Без да се засяга член 7 от 

Директива 2010/31/ЕС, всяка държава 

членка прави необходимото, така че от 1 

януари 2014 г. 3% от разгънатата 

застроена площ на отопляваните или 

охлаждани сгради, притежавана и 

ползвана от нейната централна 

администрация, да се санира всяка 

година с оглед на това да се постигнат 

поне минималните изисквания за 

енергийните характеристики, 

определени от съответната държава 

членка в приложение на член 4 от 

Директива 2010/31/ЕС. Считано от 1 

януари 2021 г., настоящият параграф 

се прилага по отношение на всички 

отоплявани и/или охлаждани сгради, 

притежавани и ползвани от 

публичните органи, при надлежно 

отчитане на съответните им 

компетентности и 

административно устройство. 

Тези 3 % се изчисляват въз основа на 

разгънатата застроена площ на сградите 

с разгъната използваема застроена площ 

над 500 m2, притежавани и ползвани от 

централната администрация на 

съответната държава членка, които към 

1 януари всяка година не отговарят на 

националните минимални изисквания за 

енергийните характеристики, въведени 

съгласно член 4 от Директива 

2010/31/ЕС. Посоченият праг се 

понижава до 250 m2, считано от 9 юли 

Тези 3% се изчисляват въз основа на 

разгънатата застроена площ на сградите 

с разгъната използваема застроена площ 

над 500 m2, притежавани и ползвани от 

централната администрация на 

съответната държава членка, които към 

1 януари всяка година не отговарят на 

националните минимални изисквания за 

енергийните характеристики, въведени 

съгласно член 4 от Директива 

2010/31/ЕС.  Считано от 9 юли 2015 г., 

посоченият праг се понижава на 250 m2 
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2015 г. и той се прилага по отношение на 

сградите, притежавани и ползвани 

от публичните органи, считано от 1 

януари 2021 г., при надлежно 

отчитане на съответните им 

компетентности и 

административно устройство. 

В случай че държава членка изисква 

задължението за ежегодно саниране 

на 3 % от разгънатата застроена 

площ да обхване и разгънатата 

застроена площ, притежавана и 

ползвана от административни 

ведомства на по-ниско ниво от 

централната администрация, 3-те 

процента се изчисляват въз основа на 

разгъната застроена площ на 

сградите с разгъната използваема 

застроена площ над 500 m2, а от 9 

юли 2015 г. – над 250 m2, 

притежавана и ползвана от 

централната администрация и от 

административните ведомства на 

съответните държави членки, които 

на 1 януари всяка година не отговарят 

на националните минимални 

изисквания за енергийните 

характеристики, определени в 

изпълнение на член 4 от Директива 

2010/31/ЕС. 

 

При изпълнение на мерките за цялостно 

саниране на сградите на централната 

администрация в съответствие с първа 

алинея държавите членки могат да 

решат да разглеждат сградите като цяло, 

включващо фасадите, оборудването, 

експлоатацията и поддръжката на тези 

сгради. 

При изпълнение на мерките за цялостно 

саниране на сградите на публичните 

органи в съответствие с първа алинея 

държавите членки могат да решат да 

разглеждат сградите като цяло, 

включващо сградната обвивка, 

оборудването, експлоатацията и 

поддръжката на тези сгради. 

Държавите членки изискват сградите на 

централната администрация с най-

лоши енергийни характеристики да 

представляват приоритет от гледна 

точка на мерките за енергийна 

ефективност, когато това е разходно 

ефективно и технически осъществимо. 

Държавите членки изискват сградите на 

публичните органи с най-лоши 

енергийни характеристики да 

представляват приоритет от гледна 

точка на мерките за енергийна 

ефективност, когато това е 

икономически ефективно и технически 

осъществимо. 

2. Държавите членки могат да 2. Държавите членки могат да 
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решат да не въвеждат или да не 

прилагат изискванията, посочени в 

параграф 1, за следните категории 

сгради: 

решат да не въвеждат или да не 

прилагат изискванията, посочени в 

параграф 1, за следните категории 

сгради: 

а)  сгради, официално защитени 

като част от определена среда или 

поради специфичната им архитектурна 

или историческа стойност, доколкото 

изпълнението на някои минимални 

изисквания за енергийните 

характеристики би довело до 

неприемлива промяна на техния 

характер или външен вид; 

а)  сгради, официално защитени 

като част от определена среда или 

поради специфичната си архитектурна 

или историческа стойност, доколкото 

изпълнението на някои минимални 

изисквания за енергийните 

характеристики би довело до 

неприемлива промяна на техния 

характер или външен вид; 

б)  сгради, притежавани от 

въоръжените сили или от централната 

администрация, които служат за целите 

на националната отбрана, освен 

военните общежития или офис сградите 

за служители на въоръжените сили и 

други служители, наети от 

националните органи на отбраната; 

б)  сгради, притежавани от 

въоръжените сили или от централната 

администрация, които служат за целите 

на националната отбрана, освен 

военните общежития или офис сградите 

за служители на въоръжените сили и 

други служители, наети от 

националните органи на отбраната; 

в)  сгради, използвани за храмове и 

за религиозни дейности. 

в)  сгради, използвани за храмове и 

за религиозни дейности. 

3. Ако държава членка санира над 3 

% от разгънатата застроена площ на 

централната администрация през 

дадена година, тя може да включи 

излишъка към годишния процент за 

саниране за всяка от предходните три 

или следващите три години. 

3. Ако държава членка санира над 

3% от разгънатата застроена площ на 

публичните органи през дадена година, 

тя може да включи излишъка към 

годишния процент за саниране за всяка 

от предходните три или следващите три 

години. 

4. В годишния процент за саниране 

на сградите на централната 

администрация държавите членки 

могат да включат нови сгради, ползвани 

и притежавани в замяна на конкретни 

сгради на централната 

администрация, разрушени в някоя от 

предходните две години, или на сгради, 

продадени, разрушени или извадени от 

употреба през някоя от предходните две 

години поради по-интензивното 

ползване на други сгради. 

4. В годишния процент за саниране 

на сградите на публичните органи 

държавите членки могат да включат 

нови сгради, ползвани и притежавани в 

замяна на конкретни сгради на 

публичните органи, разрушени в някоя 

от предходните две години, или на 

сгради, продадени, разрушени или 

изведени от употреба през някоя от 

предходните две години поради по-

интензивното ползване на други сгради. 

5. За целите на параграф 1 до 31 

декември 2013 г. държавите членки 

изготвят и оповестяват публично списък 

на отопляваните и/или охлаждани 

5. За целите на параграф 1 до 31 

декември 2013 г. държавите членки 

изготвят и оповестяват публично списък 

на отопляваните и/или охлаждани 
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сгради на централната 

администрация с разгъната 

използваема застроена площ над 500 m2 

и, считано от 9 юли 2015 г., над 250 m2, 

с изключение на сградите, освободени 

от това изискване въз основа на 

параграф 2. Списъкът съдържа следните 

данни: 

сгради на публичните органи с 

разгъната използваема застроена площ 

над 500 m2, както и, считано от 9 юли 

2015 г., с разгъната използваема 

застроена площ над 250 m2, с 

изключение на сградите, освободени от 

това изискване въз основа на параграф 

2. Списъкът съдържа следните данни: 

а)  разгънатата застроена площ в m2; 

както и 

а)  разгънатата застроена площ в m2; 

както и 

б)  енергийните характеристики на 

всяка сграда или съответните данни 

за енергията. 

б)  енергийните характеристики на 

всяка сграда; 

 в)  реалното измерено 

енергопотребление. 

6. Без да се засяга член 7 от 

Директива 2010/31/ЕС, държавите 

членки могат да изберат алтернативен 

подход за параграфи 1 – 5 от настоящия 

член, при което предприемат други 

разходно ефективни мерки, в т.ч. 

основни ремонти и мерки за промяна на 

поведението на ползвателите, с цел до 

2020 г. да се постигне такъв размер на 

икономии на енергия в отговарящите на 

условията сгради, притежавани и 

ползвани от централната им 

администрация, който да се равнява 

поне на изисквания съгласно параграф 1 

размер, за което се докладва ежегодно. 

6. Без да се засяга член 7 от 

Директива 2010/31/ЕС, държавите 

членки могат да изберат алтернативен 

подход за параграфи 1 – 5 от настоящия 

член, при което предприемат други 

икономически ефективни мерки, в т.ч. 

основни ремонти и мерки за промяна на 

поведението на ползвателите, с цел до 

2020 г. да се постигне такъв размер на 

икономии на енергия в отговарящите на 

условията сгради, притежавани и 

ползвани от публичните им органи, 

който да се равнява поне на изисквания 

съгласно параграф 1 размер, за което се 

докладва ежегодно. 

За целите на алтернативния подход 

държавите членки могат да прогнозират 

икономиите на енергия, до които би 

довело прилагането на параграфи 1 – 4, 

като използват стандартни стойности за 

потребление на енергия от референтни 

сгради на централната 

администрация преди и след 

санирането и в съответствие с 

прогнозната площ на техния сграден 

фонд. Категориите референтни сгради 

на централната администрация са 

представителни за сградния фонд на 

тази администрация. 

За целите на алтернативния подход 

държавите членки могат да прогнозират 

икономиите на енергия, до които би 

довело прилагането на параграфи 1 – 4, 

като използват стандартни стойности за 

потребление на енергия от референтни 

сгради на публичните органи преди и 

след санирането и в съответствие с 

прогнозната площ на техния сграден 

фонд. Категориите референтни сгради 

на публичните органи са 

представителни за този сграден фонд. 

Държавите членки, които избират 

алтернативния подход, известяват 

Държавите членки, които избират 

алтернативния подход, известяват 
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Комисията не по-късно от 31 декември 

2013 г. за алтернативните мерки, които 

възнамеряват да приемат, като показват 

как биха постигнали равностойно 

подобряване на енергийните 

характеристики на сградите от сградния 

фонд на централната 

администрация. 

Комисията в срок от 6 месеца от 

влизането в сила на настоящата 

директива за алтернативните мерки, 

които възнамеряват да приемат, като 

показват как биха постигнали 

равностойно подобряване на 

енергийните характеристики на 

сградите от сградния фонд на 

публичните органи. 

7. Държавите членки насърчават 

публичните органи, в т.ч. на регионално 

и локално равнище, и органите за 

социално жилищно настаняване, чиято 

дейност се урежда от публичното право, 

при надлежно отчитане на съответните 

им компетентности и административно 

устройство, да: 

7. Държавите членки насърчават 

публичните органи, в т.ч. на регионално 

и местно равнище, и органите за 

социално жилищно настаняване, чиято 

дейност се урежда от публичното право, 

при надлежно отчитане на съответните 

им компетентности и административно 

устройство, да: 

а)  приемат план за енергийна 

ефективност, самостоятелен или като 

част от по-широкообхватен план за 

климата или околната среда, който да 

съдържа конкретни цели и действия за 

икономии на енергия и ефективност, с 

оглед да следват ролята на образец на 

сградите на централната 

администрация, посочена в параграфи 

1, 5 и 6; 

а)  приемат план за енергийна 

ефективност и дългосрочна стратегия 

за саниране за всяка сграда, който да е 

самостоятелен или да е част от по-

широкообхватен план за климата или 

околната среда и който да съдържа 

конкретни цели и действия за икономии 

на енергия и ефективност, както и 

оценки на разходите през целия 

жизнен цикъл, с оглед да се следва 

примерът на сградите на публичните 

органи, посочен в параграфи 1, 5 и 6; 

б)  въведат система за енергийно 

управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането 

на своя план; 

б)  въведат система за енергийно 

управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането 

на своя план; 

в)  използват, където е 

целесъобразно, дружества за енергийни 

услуги и договори за енергоспестяване с 

гарантиран резултат за финансиране на 

санирането и да изпълняват планове за 

поддържане и повишаване на 

енергийната ефективност в дългосрочен 

план. 

в)  използват, където е 

целесъобразно, дружества за енергийни 

услуги и договори за енергоспестяване с 

гарантиран резултат за финансиране на 

санирането и изпълняват планове за 

поддържане и повишаване на 

енергийната ефективност в дългосрочен 

план. 

 7а. Държавите членки докладват 

за годишните икономии на енергия, 

дължащи се на санирането, 

включително за дела на основните 

ремонти и санираната разгъната 

застроена площ, съгласно член 19 от 
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Регламента относно управлението на 

енергийния съюз [ ]. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 – заглавие и параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задължение за икономии на енергия Схеми за подкрепа на икономиите на 

енергия 

1. Държавите членки трябва да 

постигнат кумулативни икономии на 

енергия при крайното потребление, 

които да са еквивалентни поне на: 

1. За да осигурят постигането на 

целите на Съюза в областта на 

енергетиката и климата за 2050 г. и 

дългосрочните цели съгласно 

Парижкото споразумение, държавите 

членки постигат кумулативни 

икономии на енергия при крайното 

потребление, които са еквивалентни 

поне на: 

а) нови икономии ежегодно от 1 

януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в 

размер на 1,5 % от годишните продажби 

на енергия на крайни клиенти, изразени 

като количество енергия (by volume) и 

осреднени за последния тригодишен 

период преди 1 януари 2013 г. 

а) нови икономии ежегодно от 1 

януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в 

размер на 1,5% от годишните продажби 

на енергия на крайни клиенти, изразени 

като количество енергия и осреднени за 

последния тригодишен период преди 1 

януари 2013 г.; 

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. 

б) нови икономии ежегодно от 1 

януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в 

размер на 1,5% от годишните продажби 

на енергия на крайни клиенти, изразени 

като количество енергия и осреднени за 

последния тригодишен период преди 1 

януари 2019 г.; 

 ба) нови икономии ежегодно от 1 

януари 2031 г. до 31 декември 2040 г. в 

размер на 1,5% от годишните 

продажби на енергия на крайни 

клиенти, изразени като количество 

енергия и осреднени за последния 

тригодишен период преди 1 януари 

2029 г.; 
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 бб) нови икономии ежегодно от 1 

януари 2041 г. до 31 декември 2050 г. в 

размер на 1,5% от годишните 

продажби на енергия на крайни 

клиенти, изразени като количество 

енергия и осреднени за последния 

тригодишен период преди 1 януари 

2039 г. 

 Ако прегледите от страна на 

Комисията посочат, че това е 

необходимо, държавите членки 

коригират своето задължение за 

годишни икономии в съответствие 

със следните периоди: 2014 – 2020 г., 

2021 – 2030 г., 2031 – 2040 г. и 2041 – 

2050 г. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки трябва да 

продължат да постигат нови годишни 

икономии в размер на 1,5 % през 

десетгодишните периоди след 2030 г., 

освен ако прегледите от страна на 

Комисията до 2027 г. и на всеки десет 

години след това покажат, че това не 

е необходимо за постигане на 

дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в 

областта на енергетиката и климата. 

Държавите членки продължават да 

постигат нови годишни икономии в 

размер на 1,5% за периодите 2031 – 

2040 г. и 2041 – 2050 г., освен ако въз 

основа на обективни и 

недискриминационни критерии, 

определени от Комисията в срок до 

2027 г. и на всеки десет години след 

това, не се заключи, че с оглед на 

постигането на дългосрочните цели на 

Съюза за 2050 г. в областта на 

енергетиката, климата и 

декарбонизацията годишното 

задължение за икономии на енергия 

следва да се коригира. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 
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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 енергийно-

политически мерки, въведени след 31 

декември 2020 г., или на енергийно-

политически 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. 

За целите по буква 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 мерки в рамките на 

политиката, независимо дали са 

въведени след 31 декември 2020 г. или 

преди това, при условие че може да се 

докаже, че тези мерки водят до нови 

отделни действия, предприети след 31 

декември 2020 г., и генерират  нови 

икономии на енергия. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

 Член 7 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

От тези изчисления могат да бъдат 

частично или изцяло изключени 

продажбите на енергия за транспортни 

цели, изразени като количество енергия. 

От 2014 до 2020 г. от тези изчисления 

могат да бъдат частично или изцяло 

изключвани продажбите на енергия за 

транспортни цели, изразени като 

количество енергия. От 2021 г. 

нататък продажбите на енергия за 

транспортни цели, изразени като 

количество енергия, не могат да 

бъдат изключвани от изчисленията. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 – параграф 1 – алинея 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки решават как да бъде 

разпределено изчисленото количество 

на новите икономии на енергия по 

точки а) и б) във всеки от съответните 

периоди, при условие че в края на всеки 

период бъдат постигнати общите 

кумулативни икономии на енергия. 

Държавите членки решават как да бъде 

разпределено изчисленото количество 

на новите икономии на енергия по букви 

а), б), ба) и бб) във всеки от съответните 

периоди, при условие че в края на всеки 

период бъдат постигнати общите 

кумулативни икономии на енергия. 

Обосновка 

Тази разпоредба следва да се прилага също и за периодите от 2030 г. до 2050 г., за да 

се гарантира устойчива рамка, необходима за инвестициите. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

 Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При спазване на посоченото в 

параграф 3 всяка държава членка може: 

2. При спазване на посоченото в 

параграф 3 всяка държава членка може: 

а) да извърши изчислението, 

изисквано по точка а) от параграф 1, 

като използва стойности в размер на 1 % 

за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 

2017 г.; и 1,5 % за 2018 г., 2019 г. и 2020 

г.;  

а) да извърши изчислението, 

изисквано по буква а) от параграф 1, 

като използва стойности в размер на 1% 

за 2014 г. и 2015 г., 1,25% за 2016 г. и 

2017 г. и 1,5% за 2018 г., 2019 г. и 2020 

г.; 

б) изцяло или частично да 

изключи от изчисленията 

продажбите на количествата 

енергия, използвана в промишлените 

дейности, посочени в приложение I 

към Директива 2003/87/ЕО; 

 

в) да позволи икономиите на 

енергия, постигнати в секторите на 

преобразуване, разпределение и пренос 

на енергия, в т.ч. чрез ефективна 

инфраструктура на топлоснабдителните 

системи и районните охладителни 

системи, в резултат от изпълнението на 

изискванията по член 14, параграф 4, 

в) да позволи икономиите на 

енергия, постигнати в секторите на 

преобразуване, разпределение и пренос 

на енергия, в т.ч. чрез ефективна 

инфраструктура на топлоснабдителните 

системи и районните охладителни 

системи, в резултат от изпълнението на 

изискванията по член 14, параграф 4, 
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член 14, параграф 5, буква б) и член 15, 

параграфи 1 — 6 и параграф 9, да бъдат 

отчетени в рамките на изискваните по 

параграф 1 икономии;  

член 14, параграф 5, буква б) и член 15, 

параграфи 1 – 6 и параграф 9, да бъдат 

отчетени в рамките на изискваните по 

параграф 1 икономии.  

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; 

и 

 

д) да изключва от изчислението 

на изискването за икономии на 

енергия по параграф 1 

верифицируемото количество енергия 

за собствени нужди, генерирано върху 

или в сгради в резултат от енергийно-

политически мерки за насърчаване на 

нови инсталации с технологии за 

енергия от възобновяеми източници. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всички използвани опции по 

параграф 2 сумарно не трябва да 

надвишават 25 % от количеството 

икономии на енергия по параграф 1. 

Държавите членки прилагат и 

изчисляват ефекта от избраните опции 

за периодите, посочени в букви а) и б) 

от параграф 1 поотделно, както следва: 

3. Всички използвани опции по 

параграф 2 сумарно не трябва да 

надвишават 25 % от количеството 

икономии на енергия по параграф 1. 

Държавите членки прилагат и 

изчисляват ефекта от избраните опции 

за периодите, посочени в букви а) и б) 

от параграф 1 поотделно, както следва: 

а) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква а) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви а), б), в) и 

г) от параграф 2; 

а) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква а) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви а) и в) от 

параграф 2; 
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б) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква б) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви б), в) и д) 

от параграф 2, при условие че 

отделните действия по смисъла на 

буква г) продължават да имат 

проверимо и измеримо въздействие 

след 31 декември 2020 г.и д) от 

параграф 2, при условие че отделните 

действия по смисъла на буква г) 

продължават да имат проверимо и 

измеримо въздействие след 31 

декември 2020 г. 

б) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по букви б), ба)  и 

бб) от параграф 1 държавите членки 

могат да използват посоченото в буква 

в) от параграф 2. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки трябва да 

докажат, че в случаите на припокриване 

на въздействието на енергийно-

политически мерки или отделни 

действия не се извършва двойно 

отчитане на икономиите на енергия.“; 

7. Макар да признава, че 

повишаването на ефективността от 

първичното и крайното енергийно 

потребление е взаимодопълняемо, 

държавите членки трябва да докажат, 

че в случаите на припокриване на 

въздействието на енергийно-

политически мерки или отделни 

действия не се извършва двойно 

отчитане на икономиите на енергия.“ 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7a Член 7a 

Схеми за задължения за енергийна Схеми за подпомагане на енергийната 
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ефективност ефективност 

1. В случаите, при които държавите 

членки решат да изпълнят своите 

задължения за постигане на 

количеството икономии на енергия по 

член 7, параграф 1 посредством схема за 

задължения за енергийна ефективност, 

те трябва да осигурят постигане от 

страна на заинтересованите страни по 

параграф 2, действащи на територията 

на всяка държава членка, без това да 

засяга посоченото в член 7, параграф 2, 

на изискваните кумулативни енергийни 

икономии при крайното потребление, 

посочени в член 7, параграф 1.  

1. В случаите, при които държавите 

членки решат да изпълнят своите 

задължения за постигане на 

количеството икономии на енергия по 

член 7, параграф 1 посредством схема за 

подпомагане на енергийната 
ефективност, те осигуряват 

постигането от страна на 

заинтересованите страни по параграф 2, 

действащи на територията на всяка 

държава членка, без това да засяга 

посоченото в член 7, параграф 2, на 

изискваните кумулативни енергийни 

икономии при крайното потребление, 

посочени в член 7, параграф 1.  

2. Държавите членки трябва да 

определят, на базата на обективни и 

недискриминационни критерии, 

задължени страни измежду 

дистрибуторите на енергия и/или 

компаниите за енергийни продажби на 

дребно, действащи на тяхната територия 

и могат да включат в задължените 

страни също дистрибутори или 

търговци на дребно на транспортни 

горива, действащи на тяхната 

територия. Количеството икономии на 

енергия, необходими за изпълнение на 

задължението, трябва да бъде 

постигнато от задължените страни при 

крайните клиенти, посочени съответно 

от държавата членка, независимо от 

изчисленията, направени съгласно член 

7, параграф 1, или ако държавата членка 

реши така – посредством 

сертифицирани икономии на енергия от 

други страни, както е описано в 

параграф 5, буква б). 

2. Държавите членки определят, на 

базата на обективни и 

недискриминационни критерии, 

задължени страни измежду 

дистрибуторите на енергия и/или 

компаниите за енергийни продажби на 

дребно, действащи на тяхната територия 

и включват в задължените страни също 

дистрибутори и търговци на дребно на 

транспортни горива, действащи на 

тяхната територия. Количеството 

икономии на енергия, необходими за 

изпълнение на задължението, трябва да 

бъде постигнато от задължените страни 

при крайните клиенти, посочени 

съответно от държавата членка, 

независимо от изчисленията, направени 

съгласно член 7, параграф 1, или ако 

държавата членка реши така – 

посредством сертифицирани икономии 

на енергия от други страни, както е 

описано в параграф 5, буква б). 

3. Държавите членки изразяват 

размера на икономиите на енергия, 

които се изискват от всяка задължена 

страна, или като крайно, или като 

първично енергийно потребление. 

Избраният метод за изразяване на 

изискваното количество икономии на 

енергия се използва и за изчисляване на 

декларираните от задължените страни 

3. Държавите членки изразяват 

размера на икономиите на енергия, 

които се изискват от всяка задължена 

страна, или като крайно, или като 

първично енергийно потребление. 

Избраният метод за изразяване на 

изискваното количество икономии на 

енергия се използва и за изчисляване на 

декларираните от задължените страни 
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икономии на енергия. Прилагат се 

коефициентите за преобразуване, 

посочени в приложение IV. 

икономии на енергия. Прилагат се 

коефициентите за преобразуване, 

посочени в приложение IV. 

4. Държавите членки трябва да 

въведат система за измерване, контрол и 

верификация, по която да се правят 

документирани обследвания на 

представителна извадка със 

статистически значим дял от мерките за 

подобряване на енергийната 

ефективност, реализирани от 

задължените страни. Измерването, 

контролът и верификацията по тази 

система трябва да се извършват 

независимо от задължените страни. 

4. Държавите членки трябва да 

въведат система за измерване, контрол и 

верификация, по която да се правят 

документирани обследвания на 

представителна извадка със 

статистически значим дял от мерките за 

подобряване на енергийната 

ефективност, реализирани от 

задължените страни. Измерването, 

контролът и верификацията по тази 

система трябва да се извършват 

независимо от задължените страни. 

5. В рамките на схемата за 

задължения за енергийна ефективност 

държавите членки: 

5. В рамките на схемата за 

подпомагане на енергийната 
ефективност държавите членки: 

а) трябва да включват в 

задълженията за икономии на енергия 

изисквания със социална насоченост, 

включително като изискват приоритетна 

реализация на част от мерките за 

енергийна ефективност в енергийно 

бедни домакинства и в сгради за 

социално жилищно настаняване; 

а) включват в задълженията за 

икономии на енергия изисквания със 

социална насоченост и ги оповестяват 

публично, включително като изискват 

приоритетна реализация на значителна 

част от мерките за енергийна 

ефективност в домакинства с ниски 

доходи, които са застрашени от 

енергийна бедност, или в сгради за 

социално жилищно настаняване, и 

улесняват достъпа да необходимата 

финансова подкрепа чрез подходящи 

финансови инструменти; 

б) могат да разрешават на 

задължените страни да отчитат в 

рамките на изпълнението на своето 

задължение сертифицирани икономии 

на енергия, постигнати от доставчици на 

енергийни услуги или други трети 

страни, включително когато 

задължените страни насърчават мерки 

чрез други одобрени от държавата 

организации или чрез публични органи, 

като мерките може да включват или да 

не включват официални форми на 

партньорство, както и да бъдат 

съчетавани с други източници на 

финансиране. В случаите, при които 

държавите членки разрешават подобна 

б) разрешават на задължените 

страни да отчитат в рамките на 

изпълнението на своето задължение 

сертифицирани икономии на енергия, 

постигнати от доставчици на енергийни 

услуги или други трети страни, 

включително когато задължените 

страни насърчават мерки чрез други 

одобрени от държавата организации, 

като например доставчици на 

социално жилищно настаняване, или 

чрез публични органи, като мерките 

може да включват или да не включват 

официални форми на партньорство, 

както и да бъдат съчетавани с други 

източници на финансиране. В случаите, 
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практика, те трябва да осигурят 

наличието на процес на одобряване, 

който да е ясен, прозрачен и открит за 

всички участници на пазара и да цели 

свеждане до минимум на разходите за 

сертифициране;  

при които държавите членки разрешават 

подобна практика, те осигуряват 

наличието на процес на одобряване, 

който да е ясен, прозрачен и открит за 

всички участници на пазара и да цели 

свеждане до минимум на разходите за 

сертифициране;  

в) могат да разрешават на 

задължените страни да отчитат 

икономии на енергия, постигнати в 

определена година, като икономии 

постигнати през всяка от четирите 

предходни или трите последващи 

години, при условие че не се излиза 

извън периодите на задължения, 

определени в член 7, параграф 1.  

в) могат да разрешават на 

задължените страни да отчитат 

икономии на енергия, постигнати в 

определена година, като икономии 

постигнати през всяка от четирите 

предходни или трите последващи 

години, при условие че не се излиза 

извън периодите на задължения, 

определени в член 7, параграф 1.  

6. Държавите членки трябва да 

публикуват веднъж годишно 

икономиите на енергия, постигнати от 

всяка задължена страна или всяка 

подкатегория задължена страна, както и 

общия обем на икономиите на енергия в 

рамките на схемата. 

6. Държавите членки публикуват 

веднъж годишно икономиите на 

енергия, постигнати от всяка задължена 

страна или всяка подкатегория 

задължена страна, както и общия обем 

на икономиите на енергия в рамките на 

схемата. 

 

 Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7б  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7б Член 7б 

Други алтернативни енергийно-

политически мерки 

Други алтернативни енергийно-

политически мерки 

1. В случаите, при които държавите 

членки решат да изпълняват своите 

задължения за постигане на изискваните 

по член 7, параграф 1 икономии на 

енергия посредством алтернативни 

мерки по енергийната политика, те 

трябва да осигурят постигането на 

изискваните по член 7, параграф 1 

икономии на енергия при крайните 

клиенти.  

1. В случаите, при които държавите 

членки решат да изпълняват своите 

задължения за постигане на изискваните 

по член 7, параграф 1 икономии на 

енергия посредством алтернативни 

мерки по енергийната политика, те 

трябва да осигурят постигането на 

изискваните по член 7, параграф 1 

икономии на енергия при крайните 

клиенти.  



 

PE604.565v05-00 38/60 AD\1134684BG.docx 

BG 

2. При планирането на алтернативни 

мерки по енергийната политика за 

постигане на икономии на енергия, 

държавите членки трябва да имат 

предвид въздействието върху 
домакинствата, намиращи се в условия 

на енергийна бедност. 

2. При планирането на алтернативни 

мерки по енергийната политика за 

постигане на икономии на енергия и за 

да се гарантира, че ще се предприеме 

амбициозно саниране за енергийна 

ефективност на съществуващите 

сгради, държавите членки въвеждат 

мерки, които са в полза на 
домакинствата с ниски доходи, 

изложени на риск от енергийна 

бедност, или настанени в социални 

жилища. Тези мерки се оповестяват 

публично. 

3. За всички мерки с изключение на 

свързаните с данъчното облагане мерки 

държавите членки трябва да въведат 

системи за измерване, контрол и 

верификация, по които да се правят 

документирани обследвания на 

представителна извадка със 

статистически значим дял от мерките за 

подобряване на енергийната 

ефективност, реализирани от участващи 

или изпълняващи страни. Измерването, 

контролът и верификацията трябва да се 

извършват независимо от участващите 

или изпълняващите страни.“; 

3. За всички мерки с изключение на 

свързаните с данъчното облагане мерки 

държавите членки въвеждат системи за 

измерване, контрол и верификация, по 

които да се правят документирани 

обследвания на представителна извадка 

със статистически значим дял от мерките 

за подобряване на енергийната 

ефективност, реализирани от участващи 

или изпълняващи страни. Измерването, 

контролът и верификацията се 

извършват независимо от участващите и 

изпълняващите страни. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

 Член 8 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (4 a) В член 8 параграф 4 се заменя 

със следното: 

„4. Държавите членки правят 

необходимото предприятията, които не 

са МСП, да бъдат подложени на 

енергийно обследване, което да бъде 

извършено по независим и разходно 

ефективен начин от квалифицирани 

и/или акредитирани експерти или да 

бъде осъществено и наблюдавано от 

„4. Държавите членки правят 

необходимото предприятията, които не 

са МСП, да бъдат подложени на 

енергийно обследване, което да бъде 

извършено по независим и разходно 

ефективен начин от квалифицирани 

и/или акредитирани експерти или да 

бъде осъществено и наблюдавано от 
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независими органи съгласно 

националното законодателство, до 5 

декември 2015 г. и поне веднъж на 

четири години след датата на 

предходното енергийно обследване.“ 

независими органи съгласно 

националното законодателство, до 5 

декември 2015 г. и поне веднъж на 

четири години след датата на 

предходното енергийно обследване. 

 Държавите членки стимулират МСП 

с по-висока от средното за ЕС 

консумация на енергия спрямо 

оборота да изпълнят изискванията, 

посочени в настоящия параграф.“ 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст в сила Изменение 

 (4 б) В член 8 параграф 6 се заменя 

със следното: 

6. Предприятията, които не са МСП 

и които прилагат система за управление 

на енергията или на околната среда, 

която е сертифицирана от независим 

орган съобразно съответните 

европейски или международни 

стандарти, се освобождават от 

изискванията по параграф 4, при 

условие че държавите членки 

гарантират, че въпросната система за 

управление включва енергийно 

обследване в съответствие с минимални 

критерии, основани на приложение VI. 

“6. Предприятията, които не са 

МСП, и предприятията, които са 

МСП с високо енергийно потребление 

на служител или спрямо оборота, и 

които прилагат система за управление 

на енергията или на околната среда, 

която е сертифицирана от независим 

орган съобразно съответните 

европейски или международни 

стандарти, се освобождават от 

изискванията по параграф 4, при 

условие че държавите членки 

гарантират, че въпросната система за 

управление включва енергийно 

обследване в съответствие с минимални 

критерии, основани на приложение VI. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Държавите членки трябва да 

гарантират, че доколкото това е 

технически осъществимо, финансово 

разумно и пропорционално спрямо 

потенциалните икономии на икономии 

на енергия, крайните потребители на 

природен газ трябва да са оборудвани с 

индивидуални измервателни уреди на 

конкурентни цени, които точно да 

отразяват действителното енергийно 

потребление на съответния краен 

потребител и които да дават 

информация за действителното време на 

потреблението.“; 

„Държавите членки гарантират, че 

доколкото това е технически 

осъществимо, икономически 

ефективно и пропорционално спрямо 

потенциалните икономии на енергия, 

крайните потребители на природен газ 

са оборудвани с индивидуални 

измервателни уреди на конкурентни 

цени, които точно да отразяват 

действителното енергийно потребление 

на съответния краен потребител и които 

да дават информация за действителното 

време на потреблението.“; 

Обосновка 

Потребителите имат право на ясна, разбираема и навременна информация за 

тяхното енергийно потребление. Въпреки това топломерите и топлинните 

разпределители в многофамилните или многофункционалните сгради са оправдани 

само ако са технически осъществими, икономически ефективни и пропорционални на 

потенциалните икономии на енергия; в противен случай те може да доведат до 

нежелани последици, като например да породят нови рискове от енергийна бедност, 

вместо да се борят срещу нея, и да пречат на други мерки, които биха осигурили по-

голяма енергийна ефективност за потребителите. 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 9a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9a Член 9a 

Измерване, измерване на 

разпределението и дялово разпределяне 

на разходите за отопление, охлаждане и 

битово горещо водоснабдяване 

Измерване, измерване на разпределението 

и дялово разпределяне на разходите за 

отопление, охлаждане и битово горещо 

водоснабдяване 

1. По отношение на крайните клиенти на 

топлоснабдителни системи, районни 

охладителни системи и битово горещо 

водоснабдяване държавите членки 

трябва да осигурят тези клиенти да са 

1. По отношение на крайните клиенти на 

топлоснабдителни системи, районни 

охладителни системи и битово горещо 

водоснабдяване държавите членки 

осигуряват тези клиенти да са 
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оборудвани с измервателни уреди на 

конкурентни цени, които вярно да 

отразяват действителното 

енергопотребление на крайния клиент. 

оборудвани с измервателни уреди на 

конкурентни цени, които вярно да 

отразяват действителното 

енергопотребление на крайния клиент. 

В случаите, когато топлинната енергия, 

енергията за охлаждане или за гореща 

вода за дадена сграда се подават от 

централен източник, обслужващ 

множество сгради, или от 

топлоснабдителна мрежа или районна 

охладителна мрежа, при топлообменника 

или точката на доставка винаги трябва 

да има монтиран топломер или водомер 

за гореща вода. 

В случаите, когато топлинната енергия и 

енергията за охлаждане или за гореща 

вода за дадена сграда се подават от 

централен източник, обслужващ 

множество сгради, или от 

топлоснабдителна мрежа или районна 

охладителна мрежа, при топлообменника 

или точката на доставка винаги има 

монтиран измервателен уред. 

2. В многофамилните жилищни 

сгради и многофункционалните сгради с 

централен източник на топлинна енергия 

или енергия за охлаждане, или 

снабдявани от топлоснабдителни и 

районни охладителни системи, трябва 

да има инсталирани индивидуални 

измервателни уреди за измерване на 

консумацията на топлинна енергия, 

охлаждаща енергия или гореща вода във 

всяка обособена част от сградата. 

2. В многофамилните жилищни 

сгради и многофункционалните сгради с 

централен източник на топлинна енергия 

или енергия за охлаждане, или 

снабдявани от топлоснабдителни и 

районни охладителни системи, има 

инсталирани индивидуални измервателни 

уреди за измерване на консумацията на 

топлинна енергия, охлаждаща енергия 

или гореща вода във всяка обособена част 

от сградата, когато е технически 

осъществимо, икономически ефективно 

и пропорционално на евентуалните 

икономии на енергия. 

В случаите, при които използването на 

индивидуални измервателни уреди не е 

технически осъществимо или 

разходоефективно за измерване на 

топлинната енергия или охлаждащата 

енергия във всяка обособена част от 

сградата, се използват индивидуални 

топлинни разпределители за определяне 

на потреблението на топлинна енергия 

при всеки радиатор, освен ако 

въпросната държава членка докаже, че 

монтирането на подобни топлинни 

разпределители не би било 

разходоефективно. В такива случаи 

може да бъде разгледана възможността за 

използване на алтернативни 

разходоефективни методи за измерване 

на потреблението на топлинна енергия. 

Условията за техническа 

неосъществимост и за отсъствие на 

В случаите, при които използването на 

индивидуални измервателни уреди не е 

технически осъществимо или 

икономически ефективно, или 

пропорционално на евентуалните 

икономии на енергия, за измерване на 

топлинната енергия или охлаждащата 

енергия във всяка обособена част от 

сградата, се използват индивидуални 

топлинни разпределители за определяне 

на потреблението на топлинна енергия 

при всеки радиатор, освен ако въпросната 

държава членка докаже, че монтирането 

на подобни топлинни разпределители не 

би било икономически ефективно. В 

такива случаи може да бъде разгледана 

възможността за използване на 

алтернативни икономически ефективни 

методи за измерване на потреблението на 

топлинна енергия. Условията за 
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разходоефективност трябва да бъдат 
ясно определени и публикувани от всяка 

държава членка. 

техническа неосъществимост и за 

отсъствие на икономическа 

ефективност са ясно определени и 

публикувани от всяка държава членка. 

В нови сгради от вида, посочен в първата 

алинея или в случаите, при които на 

сгради от такъв вид се извършва основен 

ремонт, както това е определено в 

Директива 2010/31/ЕС, винаги трябва да 

са осигурени индивидуални 

измервателни уреди. 

В нови сгради от вида, посочен в първата 

алинея или в случаите, при които на 

сгради от такъв вид се извършва основен 

ремонт, както това е определено в 

Директива 2010/31/ЕС, са осигурени 

водомери за гореща вода, когато е 

технически осъществимо, 

икономически ефективно и 

пропорционално на евентуалните 

икономии на енергия, и като 

същевременно се гарантира, че това не 

увеличава риска от енергийна бедност. 

3. В случаите, при които 

многофамилни жилищни сгради и 

многофункционални сгради се снабдяват 

от топлоснабдителна система или 

районна охладителна система, или когато 

за такива сгради преобладават собствени, 

общи за сградата отоплителни или 

охладителни инсталации, с цел 

осигуряване на прозрачност и точност на 

отчитането на индивидуалното 

потребление държавите членки трябва 

да въведат прозрачни правила за 

разпределение на разходите за 

потреблението на топлинна енергия, 

охлаждаща енергия или гореща вода в 

такива сгради, включително за: 

3. В случаите, при които 

многофамилни жилищни сгради и 

многофункционални сгради се снабдяват 

от топлоснабдителна система или районна 

охладителна система, или когато за 

такива сгради преобладават собствени, 

общи за сградата отоплителни или 

охладителни инсталации, с цел 

осигуряване на прозрачност и точност на 

отчитането на индивидуалното 

потребление държавите членки 

въвеждат и оповестяват публично 
прозрачни национални правила за 

разпределение на разходите за 

потреблението на топлинна енергия, 

охлаждаща енергия или гореща вода в 

такива сгради, включително за: 

4. За целите по настоящия член, считано 

от 1 януари 2020 г. новите инсталирани 

измервателни уреди и топлинни 

разпредели трябва да са с възможност за 

дистанционно отчитане. 

4. За целите по настоящия член, считано 

от 1 януари 2020 г. новите инсталирани 

измервателни уреди и топлинни 

разпредели са с възможност за 

дистанционно отчитане. Условията 

относно техническата 

осъществимост и икономическата 

ефективност, определени в параграф 2, 

първа и втора алинея, продължават да 

се прилагат. 

До 1 януари 2027 г. съответните 

измервателни уреди и топлинните 

разпределители, които вече са 

инсталирани, но не са с възможност за 

До 1 януари 2027 г. съответните 

измервателни уреди и топлинните 

разпределители, които вече са 

инсталирани, но не са с възможност за 
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дистанционно отчитане, трябва или да 

бъдат преустроени така, че да могат да се 

отчитат дистанционно, или да бъдат 

заменени с уреди с възможност за 

дистанционно отчитане, освен ако 

съответната държава членка покаже, че 

това не е разходоефективно.“; 

дистанционно отчитане, трябва или да 

бъдат преустроени така, че да могат да се 

отчитат дистанционно, или да бъдат 

заменени с уреди с възможност за 

дистанционно отчитане, освен ако 

съответната държава членка покаже, че 

това не е икономически ефективно.; 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – алинея 7 – буква в 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Измервателните уреди, монтирани в 

съответствие с Директива 2009/73/EО, 

трябва да дават възможност за 

определяне на точна фактурна 

информация въз основа на 

действителното потребление. 

Държавите членки трябва да направят 

необходимото, така че крайните 

клиенти да имат възможност за лесен 

достъп до допълнителна информация 

относно предходно потребление, даваща 

възможност за подробни проверки на 

собственото потребление.“; 

Измервателните уреди, монтирани в 

съответствие с Директива 2009/73/EО, 

дават възможност за определяне на 

точна фактурна информация въз основа 

на действителното потребление. 

Държавите членки гарантират, че 

крайните клиенти да имат възможност 

за лесен достъп до допълнителна 

информация относно предходно 

потребление, даваща възможност за 

подробни проверки на собственото 

потребление. За да се гарантира 

неприкосновеността на личния 

живот на крайните потребители, 

държавите членки гарантират, че 

измервателните уреди са надеждни 

от гледна точка на 

неприкосновеността на личния 

живот и се използват в 

съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ 

регламент относно защитата на 

данните (ОРЗД)). Държавите членки 

също така вземат предвид 

значението на защитата от 

киберпрестъпления при 

измервателните системи. Във връзка 

с това Комисията извършва проверка 

преди 1 януари 2019 г. дали Директива 

№ 2013/40/ЕС (относно атаките 

срещу информационните системи) 
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следва да бъде актуализирана, за да 

включи измервателните системи. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 10a – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки трябва да осигурят 

по отношение на фактурната 

информация и информацията за 

потреблението тя да бъде точна и да се 

базира на действителното потребление, 

в съответствие с приложение VIIа, точка 

1 и точка 2, за всички крайни 

потребители, при които са инсталирани 

съответни измервателни уреди и 

топлинни разпределители. 

Държавите членки гарантират, че 

фактурната информация и 

информацията за потреблението е точна 

и се базира на действителното 

потребление или на показанията на 

топлинния разпределител, в 

съответствие с приложение VIIа, точка 1 

и точка 2, за всички крайни 

потребители, при които са инсталирани 

съответни измервателни уреди или 

топлинни разпределители. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 10а – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки може да 

определят кой предоставя  на 

крайните потребители фактурната 

информация и информацията за 

потреблението, базирана на 

действителното потребление или на 

показанията на топлинните 

разпределители, т.е. на физическите 

или юридическите лица, които 

обитават отделна сграда или части 

на многофамилни или 

многофункционални сгради, 

снабдявани с отоплителна, 

охлаждаща енергия или гореща вода 
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от централен източник, които лица 

нямат пряк или индивидуален договор 

с доставчика на енергия. 

Обосновка 

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always 

possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat 

consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with 

energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should 

be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final 

users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, 

taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current 

legal status. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 10a – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) трябва да изискват — в случай, 

че има налична информация за 

фактурирането на енергията и за 

предходното потребление на крайните 

потребители — тази информация да се 

предоставя на посочен от крайния 

клиент доставчик на енергийни услуги; 

а) изискват – в случай, че има 

налична информация за фактурирането 

на енергията и за предходното 

потребление или показания на 

топлинния разпределител на крайните 

потребители – тази информация да се 

предоставя, по искане на крайния 

потребител, на посочен от крайния 

потребител доставчик на енергийни 

услуги; 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 10a – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) трябва да направят 

необходимото за да се осигури на 

всички крайни потребители 

в) правят необходимото, за да се 

осигури на всички крайни потребители 

придружаваща фактурата информация 
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придружаваща фактурата информация 

за действителното потребление, в 

съответствие с приложение VII, точка 3; 

за действителното потребление или 

показанията на топлинния 

разпределител, в съответствие с 

приложение VIIа, точка 3; 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 19 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11а. Вмъква се следният член 19a: 

 Член 19а 

 Финансиране на енергийната 

ефективност от европейските банки 

 Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) и Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) 

адаптират целите на своите 

политики с оглед на признаването на 

енергийната ефективност като 

самостоятелен енергиен източник и 

на инвестициите в енергийната 

ефективност като част от техните 

инфраструктурни инвестиционни 

портфейли. 

 ЕИБ и ЕБВР изготвят, генерират и 

финансират, също и съвместно с 

националните насърчителни банки, 

програми и проекти, специално 

предназначени за сектора за 

енергийна ефективност, включително 

и за енергийно бедните домакинства.  

 Държавите членки използват 

пълноценно възможностите и 

инструментите, предлагани от 

инициативата „Интелигентно 

финансиране за интелигентни 

сгради“. 
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Обосновка 

Необходима е поетапна промяна, за да могат финансовите институции да 

предоставят финансови инструменти, които са подходящи за големи инвестиции в 

енергийната ефективност. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (12 a) В член 24 параграф 4 се заменя 

със следното: 

4.  Комисията следи въздействието 

от изпълнението на настоящата 

директива върху директиви 2003/87/ЕО, 

2009/28/ЕО и 2010/31/ЕС и Решение № 

406/2009/ЕО, както и върху 

промишлените отрасли, и по-

специално онези от тях, които са 

изложени на съществен риск от 

изместване на въглеродни емисии 

съгласно определението в Решение 

2010/2/ЕС. 

„Комисията следи въздействието на 

прилагането на настоящата директива 

върху Директиви 2003/87/ЕО, 

2009/28/ЕО и 2010/31/ЕС, и Регламент 

№ ... (Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

задължителните годишни намаления 

на емисиите на парникови газове за 

държавите членки от 2021 до 2030 г. в 

подкрепа на устойчив енергиен съюз и 

в изпълнение на поетите 

ангажименти по силата на 

Парижкото споразумение, и за 

изменение на Регламент № 525/2013 

на Европейския парламент и на 

Съвета относно механизъм за 

мониторинг и докладване на 

емисиите на парникови газове и за 

докладване на друга информация, 

свързана с изменението на климата), 

и всяка година Комисията представя 

доклад до Европейския парламент и 

Съвета. Ако въз основа на редовните 

доклади Комисията разполага с данни, 

че взаимодействието между 

политиките води до неправилно 

функциониране на пазара на 

въглеродни емисии, тя внася 

законодателно предложение, в което 

се разглеждат мерки за подобряване 
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на неговото функциониране.“ 

 (Оригиналните/настоящите точки 13 и 

14 от предложението се преномерират 

и стават съответно точки 14 и 15.) 

Обосновка 

Предвид крехкия баланс между търсенето и предлагането, очакван след 2020 г., 

допълнителният спад на търсенето, дължащ се на припокриването на СТЕ на ЕС с 

други политики в областта на климата, може да доведе до ситуация, при която 

предлагането на квоти ще бъде постоянно равно на или по-високо от съответното 

търсене. Поради това отрицателното въздействие на припокриващите се политики в 

областта на климата следва да бъде неутрализирано чрез включването в резерва за 

стабилност на пазара на обем на квотите, равен на намаленията на емисиите, 

постигнати извън пазара в рамките на СТЕ на ЕС. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 24 – параграф 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Комисията трябва да направи 

оценка на настоящата директива най-

късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки 

пет години след това и да представя 

доклад до Европейския парламент и 

Съвета. Ако е целесъобразно, този 

доклад се придружава от предложения 

за допълнителни мерки. 

12. Комисията извършва общ 

преглед на настоящата директива най-

късно в срок от шест месеца от 

глобалния преглед на РКООНИК през 

2023 г. и при последващи глобални 

прегледи след това и представя доклад 

до Европейския парламент и Съвета, 

съдържащ оценка на общата 

ефективност на настоящата 

директива и на необходимостта от 

адаптиране на политиката на Съюза 

в областта на енергийната 

ефективност в съответствие с 

целите на Парижкото споразумение. 

Ако е целесъобразно, този доклад се 

придружава от предложения за 

допълнителни мерки. 

Обосновка 

Преразглеждането на настоящата директива трябва да бъде поставено в новия 

глобален контекст след приемането на Парижкото споразумение. Амбициозните 



 

AD\1134684BG.docx 49/60 PE604.565v05-00 

 BG 

мерки за енергийна ефективност ще бъдат ключови инструменти за изпълнението на 

задълженията на Европа и трябва да бъдат актуализирани на всеки пет години. 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Приложение 1 – точка 1 – буква а 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение IV – точка 3 

 

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.“ 

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.“ Тези обстоятелства 

следва да бъдат надлежно обосновани, 

измерими и проверими и да се 

основават на обективни и 

недискриминационни критерии.“. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение V – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) за икономиите на енергия трябва 

да бъде показано, че са допълнителни 

а) за икономиите на енергия трябва 

да бъде показано, че са допълнителни 
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спрямо икономиите, които при всички 

случаи биха се реализирали и без 

дейността на задължените, участващите 

или изпълняващите страни и/или на 

изпълнителните органи. За 

изчисляването на нетните икономии 

на енергия, държавите членки следва да 

определят сценарий на базовата линия, 

показващ как би се развивала 

ситуацията при отсъствие на 

съответната политика. Тази базова 

линия трябва да отразява следните 

фактори: тенденциите на 

енергопотреблението, промените в 

поведението на потребителите и 

измененията, предизвикани от други 

мерки на национално и европейско 

равнище; 

спрямо икономиите, които при всички 

случаи биха се реализирали и без 

дейността на задължените, участващите 

или изпълняващите страни и/или на 

изпълнителните органи. За да 

определят кои икономии на енергия 

могат да бъдат отчитани като 

допълнителни, държавите членки  

определят базова линия, описваща как 

би се изменяло енергопотреблението 

при отсъствие на съответната мярка по 

енергийната политика, както и на 

произтичащите от нея съответни 

отделни действия. Тази базова линия 

отразява най-малко следните фактори: 

тенденциите на енергопотреблението, 

промените в поведението на 

потребителите, технологичния 

напредък и измененията, предизвикани 

от други мерки на национално и 

европейско равнище; 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение V – параграф 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) при изчисляването на 

икономиите на енергия се отчита 

времетраенето на мерките. Това може 

да се прави чрез отчитане на 

икономиите, които ще се постигнат от 

всяко отделно действие между датата на 

реализацията и съответно 31 декември 

2020 г. или 31 декември 2030 г., според 

разглеждания случай. Като 

алтернативна възможност, държавите 

членки могат да възприемат друг метод, 

за който се счита, че ще даде поне 

същия общ размер на икономиите. 

Когато използват други методи, 

държавите членки гарантират, че 

общият размер на икономиите на 

енергия, изчислен по тези методи, не 

з) при изчисляването на 

икономиите на енергия се отчита 

времетраенето на мерките чрез отчитане 

на икономиите, които ще се постигнат 

от всяко отделно действие между датата 

на реализацията и съответно 

31 декември 2020 г. или 31 декември 

2030 г., според разглеждания случай. 

Като алтернативна възможност, 

държавите членки могат да възприемат 

друг метод, за който се счита, че ще 

даде поне същия общ размер на 

икономиите. Когато използват други 

методи, държавите членки гарантират, 

че общият размер на икономиите на 

енергия, изчислен по тези методи, не 

надхвърля размера на икономиите на 
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надхвърля размера на икономиите на 

енергия, който би се получил в резултат 

от изчисление с отчитане на икономиите 

от всяко отделно действие между датата 

на неговата реализация и съответно 

31 декември 2020 г. или 31 декември 

2030 г., според разглеждания случай. В 

своите интегрирани национални 

планове за действие в областта на 

енергетиката и климата в рамките на 

управлението на Енергийния съюз, 

държавите членки трябва да опишат 

подробно какви други методи са 

използвани и какви разпоредби са 

въведени, за да се осигури изпълнението 

на това задължително изискване по 

отношение на изчисленията. 

енергия, който би се получил в резултат 

от изчисление с отчитане на икономиите 

от всяко отделно действие между датата 

на неговата реализация и съответно 

31 декември 2020 г. или 31 декември 

2030 г., според разглеждания случай. В 

своите интегрирани национални 

планове за действие в областта на 

енергетиката и климата в рамките на 

управлението на Енергийния съюз, 

държавите членки трябва да опишат 

подробно какви други методи са 

използвани и какви разпоредби са 

въведени, за да се осигури изпълнението 

на това задължително изискване по 

отношение на изчисленията. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква б 

Директива 2012/12/ЕС 

Приложение V  – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За мерки по енергийната политика, 

предприети в съответствие с буква д) 

от член 7, параграф 2, държавите 

членки могат да използват 

изчислителната методика, 

определена в Директива 2010/31/ЕС, 

доколкото това е в съответствие с 

изискванията съгласно член 7 от 

настоящата директива и съгласно 

настоящото приложение. 

заличава се 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение V – параграф 5 – буква а а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) източници, използвани за 

изчисление на данните за продажба 

на енергия, включително обосновка за 

използването на алтернативни 

статистически източници и 

всякакви разлики в получените 

количества (ако са използвани 

източници, различни от Евростат); 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение V – параграф 5 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) времетраенията на мерките, как 

са изчислени те и на какво се базират; 

з) времетраенията на мерките, как 

са изчислени те или на какво се базират, 

както и всеки друг възприет метод, 

чрез който се счита, че ще бъдат 

постигнати най-малко същите общи 

количества икономии; 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

Приложение VIIa – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Минимални изисквания за 

фактуриране и информация за 

фактурирането въз основа на 

действителното потребление за 

отопление, охлаждане и битова гореща 

вода 

Минимални изисквания за фактурна 

информация  и информация за 

потреблението за отопление, 

охлаждане и битова гореща вода 
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Изменение  54 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

Приложение VIIa – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Фактуриране въз основа на 

действителното потребление 

Фактуриране въз основа на 

действителното потребление или на 

показанията на топлинния 

разпределител 

За да се даде възможност на крайните 

потребители да регулират своето 

енергопотребление, фактурирането 

трябва да се извършва въз основа на 

действителното потребление поне 

веднъж годишно. 

За да се даде възможност на крайните 

потребители да регулират своето 

енергопотребление, фактурирането се 

извършва въз основа на действителното 

потребление или на показанията на 

топлинния разпределител поне 

веднъж годишно. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

Приложение VIIa – точка 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с [Please insert here 

….the entry into forcе (Моля попълнете 

тук…и датата на влизане в сила)], в 

случаите, при които има инсталирани 

измервателни уреди или топлинни 

разпределители, които могат да се 

отчитат от разстояние, трябва да се 

осигурява достъп до фактурна 

информация или информация за 

потреблението, базиращи се на 

реалното потребление, поне веднъж на 

тримесечие — в случаите, при които 

крайните клиенти са предпочели да 

получават електронни сметки, а в 

останалите случаи — два пъти годишно. 

В съответствие с [Моля попълнете тук 

…датата на транспониране], в 

случаите, при които има инсталирани 

измервателни уреди или топлинни 

разпределители, които могат да се 

отчитат от разстояние, трябва да се 

осигурява достъп до фактурна 

информация или информация за 

потреблението, базиращи се на 

действителното потребление или на 

показанията на топлинния 

разпределител, поне веднъж на 

тримесечие  при поискване или в 

случаите, при които крайните клиенти 

са предпочели да получават електронни 

сметки, а в останалите случаи – два 

пъти годишно. 
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Изменение  56 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

 Приложение VIIa – точка 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Считано от 1 януари 2022 г. в случаите, 

при които има инсталирани 

измервателни уреди или топлинни 

разпределители, които могат да се 

отчитат от разстояние, трябва да се 

осигурява достъп до фактурна 

информация или информация за 

потреблението поне веднъж месечно. 

Отоплението и охлаждането могат да 

бъдат освободени от това изискване в 

периодите извън 

отоплителния/охладителния сезон. 

Считано от 1 януари 2022 г., в случаите, 

при които има инсталирани 

измервателни уреди или топлинни 

разпределители които могат да се 

отчитат от разстояние, се осигурява 

достъп до фактурна информация или 

информация за потреблението въз 

основа на действителното 

потребление или на показанията на 

топлинния разпределител  поне 

веднъж месечно. Отоплението и 

охлаждането могат да бъдат освободени 

от това изискване в периодите извън 

отоплителния/охладителния сезон. 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

Приложение VIIa – точка 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Минимално необходима информация, 

която трябва да се съдържа в сметката, 

базираща се на действителното 

потребление 

Минимално необходима информация, 

която трябва да се съдържа в сметката, 

базираща се на действителното 

потребление или на показанията на 

топлинния разпределител 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение VIIa – точка 3 – параграф 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки трябва да 

предприемат необходимото, за да имат 

крайните потребители достъп до 

следната информация в ясна и 

разбираема форма, която да се съдържа 

във или да придружава техните сметки: 

Държавите членки предприемат 

необходимото, за да имат крайните 

потребители достъп до следната точна 

информация в ясна и разбираема форма, 

която да се съдържа във или да 

придружава техните сметки: 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 – буква б 

Директива 2010/31/ЕС 

 Приложение VIIa – точка 3 – параграф 1 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) текущите действителни цени и 

действителното енергопотребление; 

а) текущите действителни цени и 

действителното енергопотребление или 

общите разходи за топлинна енергия 

и показанията на топлинния 

разпределител; 

Обосновка 

Приложение VIIа трябва да бъде изменено, за да бъде в съответствие с член 10а. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 2 а (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Приложение IX – Част I – буква ж 

 

Текст в сила Изменение 

 2a.  В приложение ІХ, част І, буква 

ж) се заменя със следното: 

ж) Икономически анализ: описание на 

въздействието 

ж) Икономически анализ: описание на 

въздействието 

Икономическите анализи отчитат всяко 

значимо икономическо въздействие. 

Икономическите анализи отчитат всяко 

значимо икономическо въздействие. 

Държавите членки могат да оценят и 

да вземат предвид при вземането на 

Държавите членки оценяват и вземат 

предвид при вземането на решения 
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решения разходите и икономиите на 

енергия от повишената гъвкавост на 

енергийните доставки и от 

оптимизираната работа на 

електроенергийните мрежи в 

анализираните сценарии, включително 

избегнатите разходи и спестяванията от 

намалените инвестиции в 

инфраструктурата. 

разходите и икономиите на енергия от 

повишената гъвкавост на енергийните 

доставки и от оптимизираната работа на 

електроенергийните мрежи в 

анализираните сценарии, включително 

избегнатите разходи и спестяванията от 

намалените инвестиции в 

инфраструктурата. 

Взетите предвид разходи и ползи 

включват най-малко следното: 

Взетите предвид разходи и ползи 

включват най-малко следното: 

(i) Ползи (i) Ползи 

— Стойност на произведеното за 

потребителя (топлинна и 

електроенергия) 

— Стойност на произведеното за 

потребителя (топлинна и 

електроенергия) 

— Външни ползи, като ползи за 

околната среда и здравето, доколкото 

е възможно 

— Външни ползи, като ползи за 

околната среда, за намаляване на 

емисиите на парникови газове и за 

здравето 

 — Въздействия върху пазара на труда, 

енергийната сигурност, 

конкурентоспособността 

(ii) Разходи (ii) Разходи 

— Капиталови разходи за централи и 

оборудване 

— Капиталови разходи за централи и 

оборудване 

— Капиталови разходи за свързаните 

енергийни мрежи 

— Капиталови разходи за свързаните 

енергийни мрежи 

— Променливи и фиксирани 

оперативни разходи 

— Променливи и фиксирани 

оперативни разходи 

— Разходи за енергия — Разходи за енергия 

— Разходи по отношение на околната 

среда и здравето, доколкото е 

възможно 

— Разходи по отношение на околната 

среда и здравето 

 — Разходи във връзка с пазара на 

труда, енергийната сигурност, 

конкурентоспособността 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Постигане на нашите цели по линия на Парижкото споразумение 

Европейският съюз трябва да играе водеща роля в световната борба срещу изменението 

на климата. Историческото Парижко споразумение ни предоставя ясна рамка за 

намаляване на глобалното затопляне и страшните му последици за сегашното поколение 

и за много поколения напред. Енергийната ефективност е основният ни инструмент за 

декарбонизация на европейските енергийни доставки, сгради, транспорт и 

промишленост. Предложенията от настоящия доклад ще доведат до прогнозно 

намаление от 47% на емисиите на парникови газове в ЕС до 2030 г. в сравнение с нивата 

от 1990 г., което означава, че би трябвало спокойно да постигнем нашата цел за 40-

процентното намаление, заложена в Парижкото споразумение. По този начин се 

гарантира, че европейските цели за опазване на климата и за енергийна ефективност се 

допълват взаимно. Въпреки това ние трябва да продължим усилията за постигане на 

нетна въглеродна неутралност до 2050 г. и затова трябва да запазим нашия ангажимент 

за енергийна ефективност и след 2030 г. 

Енергийна сигурност 

Енергийната зависимост предизвиква сериозни икономически и геополитически 

проблеми за Европа. ЕС внася 53% от енергията, която консумира, като разходите за това 

надхвърлят 1 млрд. евро на ден. Като съкращават нужното за Европа общо количество 

енергия, мерките за енергийна ефективност ни позволяват да намалим зависимостта си 

от трети държави и по този начин да укрепим енергийната си сигурност. Предложенията 

от настоящия доклад биха намалили значително енергийния внос до 2050 г.: в периода 

2021 – 2030 г. съкращаването на вноса на изкопаеми горива ще доведе до икономии в 

размер на 288 млрд. евро, като икономиите ще се увеличат още повече в периода до 

2050 г. 

Енергийна бедност 

Между 50 милиона и 125 милиона души в ЕС са изложени на риск от енергийна бедност 

– те не са в състояние да отопляват домовете си или да си плащат сметките. Ефектът на 

европейската енергийна политика върху енергийната бедност не трябва да се игнорира 

или просто към него да се подхожда чрез решения на националната социална политика. 

Европа има огромен потенциал за повишаване на енергийната ефективност на сградите, 

но решенията трябва да бъдат съобразени с конкретния случай, така че да се избегнат 

нежеланите последици, които могат допълнително да увеличат риска от енергийна 

бедност. Разпоредбите, отнасящи се до индивидуалното отчитане например, 

представляват една от областите, в които тези аспекти трябва да бъдат обмислени 

внимателно. 

Докато вървим към декарбонизация на сградния фонд в бъдеще, домакинствата с ниски 

доходи, притежаващи или обитаващи тези сгради, ще изпитват все по-големи 

затруднения да правят необходимите инвестиции, за да извлекат съответните ползи. 

Поради това е от жизненоважно значение вече да започнем да предприемаме 

целенасочени действия за подпомагане на тези групи. Мерките на държавите членки 

следва да отдават приоритет на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и на 

сградите за социално жилищно настаняване, поради което докладчикът по становището 

предлага държавите членки да бъдат задължени да изискват значителен дял от мерките 

да бъдат осъществявани в домакинствата, засегнати от енергийна бедност, или в сградите 

за социално жилищно настаняване. 
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Икономически растеж 

Съществува погрешно схващане, че докато икономиката се развива, същевременно 

трябва да нараства и потреблението на енергия. Успехът на мерките за енергийна 

ефективност показва, че не само е възможно потреблението на енергия да спадне по 

време на икономически растеж, но и че мерките за енергийна ефективност всъщност 

могат значително да допринесат за растежа. От 2010 г. насам крайното енергийно 

потребление спада, въпреки че БВП на ЕС нараства. Намаляването на използването на 

енергия е най-евтиният начин за постигане на икономически ефективна енергийна 

ефективност. Въпреки че икономическите модели се различават помежду си, 

предложенията в настоящия доклад биха довели до някъде между нулев нетен ефект и 

увеличение с 4,1% на БВП, при условие че е налице подходящо финансиране за 

инвестиции. Тук не се отчитат другите икономически ползи от мерките за енергийна 

ефективност, например подобреното качество на въздуха и значителните ползи за 

здравето. 

Освен това мерките в настоящия доклад са изготвени така, че да се даде реален тласък 

на заетостта. При наличие на подходящо финансиране за инвестиции моделите показват 

значително увеличаване на заетостта – между 405 000 и 4,8 млн. души. 

Отстраняване на пропуски 

Актуализирането на директивата ни дава възможност да разрешим проблеми, 

установени в настоящото законодателство. Една от важните мерки, съдържащи се в 

директивата, е целта от 1,5% годишни икономии на енергия. В това изискване обаче бяха 

въведени редица възможности за гъвкавост, чрез които се дава възможност на държавите 

членки да понижат равнището на амбиция, като вземат предвид минали действия или 

като изключват определени сектори от изчисленията. Това доведе до ситуация, при която 

се постига едва половината от годишните цели за икономии на енергия. Подкопаването 

на тези цели не следва да продължава и поради това докладчикът по становището 

предлага да се премахнат много от тези възможности за заобикаляне на 

законодателството. Освен това докладчикът по становището предлага допълнително 

разширяване на мерките, които са доказали своята ефективност, например саниране на 

обществени сгради и енергийни одити за предприятия. 

Защита на интересите на гражданите 

Европейският парламент неизменно гласува за по-прогресивни мерки за енергийна 

ефективност.  В качеството си на представители на гражданите членовете на 

Европейския парламент отчитат ползите, които подобни мерки могат да имат не само за 

околната среда, но и за здравето, потребителите и предприятията. Най-фрапиращият 

пример е, че предложенията в настоящия доклад биха увеличили годините живот със 17 

милиона благодарение на значителните подобрения на качеството на въздуха. 

Парламентът трябва да продължи да защитава интересите на гражданите, включително 

на потребителите, които искат по-ниски сметки за енергия и по-топли домове, 

предприятията, които искат по-евтина и по-чиста енергия и правна сигурност, и 

предприемачите, които искат да бъдат справедливо възнаградени за технологичните 

постижения, които постоянно подобряват енергийната ефективност. 
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