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Изменение 51
Herbert Reul

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 и член 175, 
параграф 1 от него,

Or. de

Обосновка

Тази добавка е необходима в интерес на хармонизацията. 

Изменение 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 и 
член 95 от него във връзка с членове 3, 
4 и 5 и приложения І и ІІ, 

Or. en

Обосновка

За да се извлекат ползи от съвременните технологии и същите да бъдат запазени или 
въведени в мащабните икономики, директивата за енергийната ефективност на 
сградите се нуждае от двойна правна основа.  Сегашната директива за енергийната 
ефективност на сградите допуска наличието на индивидуални пазари в Европа, 
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където различните методи на изчисление и изисквания за инспекция възпрепятстват 
производителите да предлагат на пазара съответстващи на изискванията продукти 
в целия ЕС.  Вследствие на това е налице необходимост от въвеждане в европейски 
мащаб на единен метод на изчисление с обективни променливи, за да се отчитат 
регионалните климатични различия на основата на единен пазарен подход (чл. 95).

Изменение 53
Paul Rübig

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 и 
член 95 от него във връзка с членове 3 и 
4 и приложения І и ІІ, 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избегне дублираща се нормативна уредба за сгради и строителни 
продукти, тъй като те са предмет на сложна нормативна уредба, с която всички 
аспекти на етикетирането на разхода на енергия са или скоро ще бъдат уредени.

Строителните продукти винаги се разглеждат във връзка със строителството, в 
което същите се влагат. Характеристиките на продукт, вложен в сграда, зависи от 
начина на влагане. Характеристиките включват безопасност, екологични, механични, 
пожарни, акустични и аспекти на енергийна ефективност на системата. Въпреки 
това, при некачествено влагане продуктите губят своята ефективност.

Изменение 54
Adam Gierek

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
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по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

по-специално член 175, параграф 1 от 
него, както и член 95 от Договора във 
връзка с членове 3 и 4 и приложения I 
и II,

Or. pl

Обосновка

Енергийната ефективност е важен елемент на политиката на опазване на околната 
среда. С цел извличане на ползи от новите технологии и запазване на тяхното 
значение, или пък с цел по-широкото им прилагане в икономиката, е необходимо за 
ДЕХС да се осигури двойно правно основание. Това ще спомогне за постигане на целта 
за намаляване на потреблението на енергия и емисиите. Следователно е необходимо в 
Европа да бъде въведена единна методика за изчисляване, с обективни променливи, 
която да отчита регионалните различия в климата въз основа на политиката на 
вътрешния пазар (член 95). Ефективно енергоспестяване може да се постигне чрез 
популяризирането на концепцията за единния пазар.

Изменение 55
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Намаляването на потреблението на 
енергия в сградния сектор представлява 
важна част от пакета от мерки, 
необходими за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за изпълнение на
задълженията по Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата, както и на 
задълженията по други европейски и 
международни ангажименти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове след 2012 г. Намаленото 
потребление на енергия играе също 
важна роля за подобряване на 
сигурността на енергийните доставки, за 
насърчаване на техническото развитие, 
за създаване на възможности за работна 
заетост и за регионално развитие, 

(3) Тъй като сградите съставляват 
40% от общото енергийно 
потребление в ЕС, намаляването на 
потреблението на енергия в сградния 
сектор представлява важна част от 
пакета от мерки, необходими за 
намаляване на енергийната 
зависимост на ЕС и на емисиите на 
парникови газове. Заедно с повишено 
използване на възобновяеми енергийни 
източници, предприетите мерки за 
намаляване на енергийното 
потребление в ЕС ще позволят на ЕС 
да изпълни задълженията по Протокола 
от Киото към Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата и 
дългосрочния си ангажимент за 
запазване на повишаването на 
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особено в селските райони. световната температура под 2°C. 
Намаленото потребление на енергия и
повишеното използване на 
възобновяеми енергийни източници
играят също важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, за насърчаване 
на техническото развитие, за създаване 
на възможности за работна заетост и за 
регионално развитие, особено в 
селските райони.

Or. en

Изменение 56
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Намаляването на потреблението на 
енергия в сградния сектор 
представлява важна част от пакета от 
мерки, необходими за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
изпълнение на задълженията по 
Протокола от Киото към Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата, както и на задълженията по 
други европейски и международни 
ангажименти за намаляване на 
емисиите на парникови газове след 
2012 г. Намаленото потребление на 
енергия играе също важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, за насърчаване 
на техническото развитие, за създаване 
на възможности за работна заетост и за 
регионално развитие, особено в 
селските райони.

(3) Намаляването на потреблението на 
енергия и използването на 
възобновяеми енергийни източници в 
сградния сектор представляват важна 
част от пакета от мерки, необходими за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за изпълнение на задълженията 
по Протокола от Киото към Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата, както и на ангажимента на 
Общността за намаляване до 2020 г. 
на общите емисии на парникови 
газове с най-малко 20% под 
равнищата през 1990 г. и с 30% в 
случай на международно 
споразумение. Намаленото потребление 
на енергия и повишеното използване 
на възобновяеми енергийни източници 
играят също важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, за насърчаване 
на техническото развитие, за създаване 
на възможности за работна заетост и за 
регионално развитие, особено в 
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селските райони.

Or. en

Обосновка

В настоящата директива се разглеждат "енергийните характеристики" на сграда. 
Въпреки това, в действаща директива "характеристиките" се определят единствено 
като търсене и се пренебрегва важната част на предлагането. Поради това 
настоящата преработка на директивата за енергийната ефективност на сградите 
следва да подобри това чрез свързване на печалбите от характеристиките на E´ff и 
възобновяеми енергийни източници. Освен това, от съображения за 
последователност с други неотдавнашни нормативни актове на ЕС и в името на 
точността, е необходимо да се включат целите на Общността за намаляване на 
емисиите на парникови газове.

Изменение 57
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Намаляването на потреблението на 
енергия в сградния сектор представлява 
важна част от пакета от мерки, 
необходими за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за изпълнение на 
задълженията по Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на ООН по
изменението на климата, както и на 
задълженията по други европейски и 
международни ангажименти за
намаляване на емисиите на парникови 
газове след 2012 г. Намаленото 
потребление на енергия играе също 
важна роля за подобряване на 
сигурността на енергийните доставки, за 
насърчаване на техническото развитие, 
за създаване на възможности за работна 
заетост и за регионално развитие, 
особено в селските райони.

(3) Намаляването на индивидуалното 
потребление на енергия в сградния 
сектор с помощта на по-ефективно 
използване на енергията представлява 
важна част от пакета от мерки, 
необходими за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за изпълнение на 
задълженията по Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на ООН за 
борба с изменението на климата, както и 
на задълженията по други европейски и 
международни ангажименти за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове след 2012 г. Намаленото 
индивидуално потребление на енергия 
играе също важна роля за подобряване 
на сигурността на енергийните 
доставки, за насърчаване на нови 
технологии в енергетиката 
техническото развитие, за планиране на 
инвестиции, създаване на възможности 
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за работна заетост и за регионално 
развитие.

Or. pl

Обосновка

По-ефективното използване на енергия ще намали индивидуалното 
енергопотребление, което се отнася не само до селските райони.

Изменение 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският съвет от март 2007 г. 
изтъкна необходимостта от увеличаване 
на енергийната ефективност в 
Общността, за да се постигне целта от 
намаляване с 20 % до 2020 г. на 
потреблението на енергия в Общността 
и призова за цялостно и бързо прилагане 
на приоритетите, изложени в 
Съобщението на Комисията „План за 
действие за енергийна ефективност: 
осъществяване на потенциала“. Планът 
за действие очертава значителния 
потенциал за икономия на енергия в 
сградния сектор при минимални 
разходи. Европейският парламент, в 
своето решение от 31 януари 2008 г., 
призова за засилване на разпоредбите на 
Директива 2002/91/ЕО.

(5) Европейският съвет от март 2007 г. 
изтъкна необходимостта от увеличаване 
на енергийната ефективност в 
Общността, за да се постигне целта от 
намаляване с 20 % до 2020 г. на 
потреблението на енергия в Общността 
и призова за цялостно и бързо прилагане 
на приоритетите, изложени в 
Съобщението на Комисията „План за 
действие за енергийна ефективност: 
осъществяване на потенциала“. Планът 
за действие очертава значителния 
потенциал за икономия на енергия в 
сградния сектор при минимални 
разходи. Европейският парламент, в 
своята резолюция от 31 януари 2008 г., 
призова за засилване на разпоредбите на 
Директива 2002/91/ЕО и по различно 
време е призовавал, за последен път в 
резолюцията си относно втория 
стратегически енергиен преглед, за 
придаване на задължителен характер 
на целта за постигане на 20%-ва 
енергийна ефективност. Освен това, в 
решение № .../2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
споделяне на усилията, за което 
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енергийната ефективност в сградния 
сектор ще има решаващо значение, се 
определят задължителни национални 
цели за намаляване на емисиите на 
СО2 извън европейската схема за 
търговия с емисии на парникови 
газове, а в Директива 2009/.../ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно насърчаване на използването 
на енергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, се 
призовава за насърчаване на 
енергийната ефективност в 
контекста на задължителна цел 
енергията от възобновяеми 
източници да възлиза на 20% от 
общото енергийно потребление на ЕС 
до 2020 г.

Or. en

Изменение 59
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (5a) Европейският съвет през март 
2007 г. отново потвърди 
ангажимента на Общността за 
разработване в общностен мащаб на 
енергиите, произведени от 
възобновяеми източници, чрез 
утвърждаване на задължителна цел 
за постигане на 20%-ов дял на
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, до 2020 г. С 
Директива 2009/.../ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници, се установява 
обща рамка за насърчаването на 
енергии, произведени от възобновяеми 
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източници. В нея се подчертава 
необходимостта от включване на 
коефициент за енергия, произведена 
от възобновяеми източници, при 
изпълнение на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики съгласно Директива 
2002/91/ЕО, за да се ускори 
установяването на минимални 
равнища за използване в сгради на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно насърчаване на 
използването на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, изисква 
използването на минимални равнища на възобновяеми източници в сградния сектор до 
2015 г., както и включване на коефициент за възобновяеми източници в директивата 
за енергийната ефективност на сградите.

Изменение 60
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Необходимо е да се формулират по-
конкретни действия с оглед постигане 
на огромния нереализиран потенциал за 
спестяване на енергия в сградите и 
намаляване на големите различия между 
резултатите на отделните държави-
членки в този сектор.

(7) Необходимо е да се формулират по-
конкретни правни и технически 
действия с оглед постигане на огромния 
нереализиран потенциал за спестяване 
на енергия в съществуващите 
отделни сгради и жилищни 
комплекси, които включват жилища 
с различни видове право на 
собственост, с цел намаляване на 
големите различия между резултатите 
на отделните държави-членки в този 
сектор.

Or. pl
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Обосновка

Енергоспестяването обхваща различни видове строителство – от разпръснати ниски 
сгради до големи отделни сгради, включително и жилищни комплекси, съставени от 
такива сгради, при което може да възникнат правни трудности във връзка с твърде 
различните форми на собственост. Например, в една и съща сграда може да има 
жилища, които са собственост на живущите в тях лица, кооперативни жилища, а 
също така и жилища – собственост на други физически или юридически лица. При 
всяко обновяване на сградата възниква трудният за разрешаване проблем с 
участието на различните собственици в инвестицията.

Изменение 61
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, 
които играят все по-важна роля, 
например инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и 
проектирането на сградата.  
Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва 
да се основава не само на 
отоплителния сезон, но следва да 
обхваща целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на единна, хармонизирана на 
европейско равнище методика за 
изчисляване с обективни променливи, 
която отчита регионалните 
различия в климата.

Or. pl

Обосновка

В цяла Европа законите на физиката са едни и същи. На местно равнище имат 
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значение единствено обективни параметри, като например изолация, брой дни, в 
които се отчита определена температура и т.н. Тези данни вече са хармонизирани на 
европейско равнище. Съществуващите мерки за прилагане, които се основават на 
различни модели за изчисляване, фактически създават търговски бариери не само 
между държавите-членки, но и между регионите. Изборът на единна методика ще 
даде възможност за сравнения на всички равнища, като същевременно се избегне 
съществуващото объркване във връзка с настоящата ДЕХС.

Изменение 62
Amalia Sartori

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 

играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на метод на изчисление, 
хармонизиран на общностно равнище 
с променящи се цели, които отчитат 
климатичните различия между 
отделните държави, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 

играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. it

Обосновка

Методиката на изчисление следва да бъде еднаква на общностно равнище.
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Изменение 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на единен европейски метод на 
изчисление с обективни променливи, 
при който да се отчитат 
регионалните климатични различия,
и да включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление, вентилация и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

Or. en

Обосновка

Законите на физиката са универсални. На местно равнище значение имат единствено 
обективни параметри като слънчеви дни и дневна температура, и данните вече са 
стандартизирани на европейско равнище. Настоящите мерки по прилагане с различни 
модели на изчисление фактически създават пречки за търговията. Единният модел ще 
позволява сравнение на всички равнища.

"Качеството на вътрешния въздух" не е активен фактор. "Вентилационна система" 
отразява това по-добре и спомага за разграничаване между системи за климатизация 
и вентилационни системи.
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Изменение 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на единна методика, каквато е 
предвидена например в EN 15193 
"Енергийни характеристики на 
сградите - Енергийни изисквания за 
осветление", и която да включва, освен 
топлинни характеристики и  други 
фактори, които играят все по-важна 
роля, например инсталации за 
отопление и климатизиране, 
осветителни системи, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
измерване на естествената светлина, 
контролни системи и проектирането 
на сградата. Методиката за изчисляване 
на енергийните характеристики следва 
да се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 
Методологията следва да отчита 
утвърдени европейски стандарти 
като EN 15193 "Енергийни 
характеристики на сградите -
Енергийни изисквания за осветление".

Or. en
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Изменение 65
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и
включва, освен топлинни 
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз
основа на хармонизирана методика, 
която да включва, освен топлинни 
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници, 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 
Eвропейски стандарти, разработени в 
съответствие с мандат М/343,  също 
следва да служат за основа, за да се 
избегне фрагментацията на пазара в 
Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията ще доведе до фрагментация на пазара. 
Разработването на европейски стандарт е в интерес на съпоставимостта.
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Изменение 66
Jan Březina

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и 
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление, системи за 
охлаждане и вентилация, топлинно 
оползотворяване, зонов контрол,
приложение на възобновяеми енергийни 
източници , пасивни отоплителни и 
охлаждащи елементи, засенчване, 
качество на вътрешния въздух, 
достатъчно естествена светлина  и 
проектирането на сградата. Методиката 
за изчисляване на енергийните 
характеристики следва да се основава не 
само на отоплителния сезон, но следва 
да обхваща целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. en

Обосновка

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Изменение 67
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и 
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина, използването на 
изолационни материали с най-добри 
характеристики и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. en

Обосновка

Значението на изолацията с най-добри характеристики изглежда засенчено в 
настоящата директива, а тя е един от главните компоненти, които следва да бъдат 
взети предвид, когато се разработват изчисленията за енергийна ефективност.
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Изменение 68
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на методика, която да включва, 
освен топлинни характеристики и  други 
фактори, които играят все по-важна 
роля, например инсталации за 
отопление, вентилация и 
климатизиране, осветителни системи, 
приложение на възобновяеми енергийни 
източници , пасивни отоплителни и 
охлаждащи елементи, засенчване, 
качество на вътрешния въздух, 
достатъчно естествена светлина и
проектирането на сградата. Методиката 
за изчисляване на енергийните 
характеристики следва да се основава не 
само на отоплителния сезон, но следва 
да обхваща целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. en

Обосновка

Методологията за определяне на енергийните характеристики на сградите следва да 
бъде недвусмислена, обща и основаваща се на действащи хармонизирани европейски 
стандарти (CEN). Това би довело до по-добро хармонизиране в сектора на 
строителството на сгради и до възможност за съпоставка на равнище на ЕС на 
енергийната ефективност на сградите.

Терминът "вентилация" спомага за разграничаване между системи за климатизация и 
вентилационни системи, които в повечето жилищни сгради са отделни системи.



AM\768653BG.doc 19/115 PE420.139v01-00

BG

Изменение 69
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина, системи за 
изолация и проектирането на сградата. 
Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. Този 
метод на изчисление следва да 
различава частта "външни 
ограждащи елементи на сградата" 
от частта "техническа система на 
сградата".

Or. fr

Обосновка

Системите за изолация, които са функция от различните части на външните 
ограждащи елементи на сградата (покрив, стени, подове, тавани, прозорци, 
термични мостове и т.н.) са важна характеристика на енергийните показатели на 
сградите. Методът на изчислението им следва да отчита предложеното 
различаване, тъй като в зависимост от термичната изолация на сградата може да 
се определи най-точно частта техническа система на сградата.   Колкото по-добре е 
изолирана една сграда, толкова по-малка е необходимостта да се инсталира огромна 
система. 
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Изменение 70
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и 
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите. 

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на сравнителна методика, която 
може да е различна на национално и
регионално ниво и включва, освен 
топлинни характеристики и  други 
фактори, които играят все по-важна 
роля, например инсталации за 
отопление и климатизиране, 
приложение на възобновяеми енергийни 
източници , пасивни отоплителни и 
охлаждащи елементи, засенчване, 
качество на вътрешния въздух, 
достатъчно естествена светлина  и 
проектирането на сградата. Методиката 
за изчисляване на енергийните 
характеристики следва да се основава не 
само на отоплителния сезон, но следва 
да обхваща целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите-членки се използват различни метрични системи, това ги 
възпрепятства да съпоставят енергийната ефективност на техните сгради.
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Изменение 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчисли въз основа 
на методика, която може да е различна 
на национално и  регионално ниво и 
включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата.  Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

(9) Енергийната ефективност на 
сградите следва да се изчислява въз 
основа на методика, която може да е 
различна на национално и  регионално 
ниво и включва, освен топлинни
характеристики и  други фактори, които 
играят все по-важна роля, например 
инсталации за отопление, вентилация и 
климатизиране, приложение на 
възобновяеми енергийни източници , 
пасивни отоплителни и охлаждащи 
елементи, засенчване, качество на 
вътрешния въздух, достатъчно 
естествена светлина  и проектирането на 
сградата. Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики следва да 
се основава не само на отоплителния 
сезон, но следва да обхваща 
целогодишните енергийни 
характеристики на сградите.

Or. en

Обосновка

"Качеството на вътрешния въздух" е следствие, а не активен фактор за пасивното 
отопление, охлаждащия елемент или инсталациите за отопление и климатизация. 
Освен това, няма определение за "качество на вътрешния въздух" и терминът не се 
използва никъде другаде в директивата. Терминът "вентилационна система" по-добре 
отразява този фактор и спомага за разграничаване между системи за климатизация 
и вентилационни системи, които в повечето жилищни сгради са отделни системи.
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Изменение 72
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите 
за необходимите инвестиции и 
спестените енергийни разходи през 
жизнения цикъл на сградата.
Необходимо е да се предвиди 
възможност  държавите-членки 
редовно да преразглеждат своите
минималните изисквания  за 
енергийните характеристики на 
сградите във връзка с постиженията на 
техническия прогрес.

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Необходимо е да се предвиди 
възможност държавите-членки редовно 
да преразглеждат своите  минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики на сградите във връзка с 
постиженията на техническия прогрес.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията държавите-членки да бъдат задължени да 
адаптират, не по-късно от 2017 г., минималните си  изисквания за енергийни 
характеристики за сгради към оптималните разходи във връзка с минималните 
изисквания, изчислени според препоръчания единен метод, нарушава принципа на 
субсидиарността.  Не е ясно защо целта на новата версия на Директивата за 
енергийната ефективност на сградите (да се подобри енергийната ефективност на 
сградния фонд) не би могла да се постигне адекватно от държавите-членки. 

Изменение 73
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки следва да (10) Държавите членки следва да 
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определят минимални изкисвания за
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за 
необходимите инвестиции и спестените 
енергийни разходи през жизнения цикъл 
на сградата. Необходимо е да се 
предвиди възможност държавите-
членки редовно да преразглеждат 
своите  минималните изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите във връзка с постиженията на 
техническия прогрес.

определят минимални изисквания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за 
необходимите инвестиции и спестените 
енергийни, екологични и други външни 
социални разходи през жизнения цикъл 
на сградата. Необходимо е да се 
предвиди възможност държавите-
членки редовно да преразглеждат 
своите  минималните изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите във връзка с постиженията на 
техническия прогрес.

Or. en

Обосновка

При изчисляване на оптималния баланс на разходите следва да се вземат предвид 
екологичните разходи и ползи, както относно изменението на климата.

Изменение 74
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за 
необходимите инвестиции и спестените 
енергийни разходи през жизнения цикъл 
на сградата. Необходимо е да се 
предвиди възможност държавите-
членки редовно да преразглеждат 
своите  минималните изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите във връзка с постиженията на 

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за 
необходимите инвестиции и спестените 
енергийни и външни разходи през 
жизнения цикъл на сградата. 
Необходимо е да се предвиди 
възможност държавите-членки редовно 
да преразглеждат своите  минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики на сградите във връзка с 
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техническия прогрес. постиженията на техническия прогрес.

Or. en

Обосновка

Спестените екологични разходи са от огромно значение и също следва да бъдат взети 
предвид.

Изменение 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за 
необходимите инвестиции и спестените 
енергийни разходи през жизнения цикъл 
на сградата. Необходимо е да се 
предвиди възможност държавите-
членки редовно да преразглеждат 
своите  минималните изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите във връзка с постиженията 
на техническия прогрес.

(10) Държавите членки следва да 
определят минимални изкисвания за 
енергийни характеристики на сградите. 
Изискванията следва да бъдат 
определени с оглед на постигане на 
оптимален баланс между разходите за и 
ползите от необходимите инвестиции 
и спестените енергийни разходи през 
жизнения цикъл на сградата.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира безпристрастен анализ на разходите и ползите, а не просто 
да се извършва съсредоточаване върху разходите, за да се отчете цялата гама от 
социално-икономически и екологични ползи.

Изменение 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да установи 
сравнителна методика за изчисляване 
на равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийните характеристики. 
Държавите-членки трябва да използват 
тази сравнителна методика, за да 
сравняват резултатите от нея с
приетите от тях минимални 
изисквания за енергийните 
характеристики. Резултатите от това 
сравнение, както и данните, 
посредством които са получени тези 
резултати, трябва да бъдат докладвани 
редовно на Комисията. Тези доклади 
следва да позволят на Комисията да 
оцени постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях. След определен 
преходен период държавите-членки
ще използват тази сравнителна
методика при преглед на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики.

(12) Комисията следва да установи 
единна методика за изчисляване на 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийните характеристики. Тази 
методика следва да съответства на 
използваната методика в 
приложимото общностно 
законодателство относно 
изискванията за характеристики на 
продукта(ите), компонентите и 
техническите строителни системи, 
които включват сградата.   
Държавите-членки следва да използват 
тази единна методика, за да приемат
минимални изисквания за енергийните 
характеристики. Резултатите от това 
изчисление, както и данните, 
посредством които са получени тези 
резултати, трябва да бъдат докладвани 
редовно на Комисията. Тези доклади 
следва да позволят на Комисията да 
оцени постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях. Държавите-членки
следва да прилагат тази методика при 
преглед и определяне на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да гарантира последователност с действащото 
законодателство. 
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Необходим е единен метод за изчисление с обективни променливи, при който да се 
отчитат регионалните различия въз основа на единен пазарен подход, а не на 
сравнителна методика.

Изменение 77
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да установи 
сравнителна методика за изчисляване 
на равнищата на оптимални разходи във
връзка с минималните изисквания за 
енергийните характеристики. 
Държавите-членки трябва да използват 
тази сравнителна методика, за да 
сравняват резултатите от нея с
приетите от тях минимални изисквания 
за енергийните характеристики. 
Резултатите от това сравнение, както и 
данните, посредством които са 
получени тези резултати, трябва да 
бъдат докладвани редовно на 
Комисията. Тези доклади следва да 
позволят на Комисията да оцени 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях. След определен 
преходен период държавите-членки ще
използват тази сравнителна методика 
при преглед на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики.

(12) Комисията следва да установи 
хармонизирана методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики, приложими за 
изискванията за технически 
строителни системи, включващи 
сградата и нейното последващо 
оборудване. Държавите-членки следва
да използват тази хармонизирана
методика, за да установят приетите от 
тях минимални изисквания за 
енергийните характеристики. 
Резултатите и данните, посредством 
които са получени тези резултати, 
следва да бъдат докладвани редовно на 
Комисията. Тези доклади следва да 
позволят на Комисията да оцени 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях. След определен 
преходен период държавите-членки 
следва да използват тази 
хармонизирана методика при преглед 
на минималните изисквания за 
енергийни характеристики.

Or. en
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Изменение 78
Angelika Niebler

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да установи 
сравнителна методика за изчисляване 
на равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийните характеристики. 
Държавите-членки трябва да 
използват тази сравнителна 
методика, за да сравняват резултатите 
от нея с приетите от тях минимални 
изисквания за енергийните 
характеристики. Резултатите от това 
сравнение, както и данните, 
посредством които са получени тези 
резултати, трябва да бъдат докладвани 
редовно на Комисията. Тези доклади 
следва да позволят на Комисията да 
оцени постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях. След определен 
преходен период държавите-членки 
ще използват тази сравнителна 
методика при преглед на 
минималните изисквания за 
енергийни характеристики.

(12) Комисията следва да установи 
насоки за изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики. 
Държавите-членки следва да вземат 
предвид тези насоки в своите 
изчисления и следва да сравняват 
резултатите от тези изчисления с 
приетите от тях минимални изисквания 
за енергийните характеристики. 
Резултатите от това сравнение, както и 
данните, посредством които са 
получени тези резултати, трябва да 
бъдат докладвани редовно на 
Комисията. Тези доклади следва да 
позволят на Комисията да оцени 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнища на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики и да 
докладва за тях.  

Or. de

Обосновка

Някои държави-членки вече разполагат с методи за изчисление на оптималните 
разходи във връзка с минималните изисквания. За тези държави-членки 
консолидирането на сегашния им метод на изчисление със сравнителна методология, 
наложена впоследствие от Комисията при въвеждането на единна сравнителна 
методология би довело до значителна административна тежест.  При такива 
обстоятелства добавената стойност на хармонизирания подход към подобряване на 
енергийната ефективност е съмнителна.
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Изменение 79
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния си потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия трябва 
да бъде разгледана и проучена , 
независимо от размера на сградата. 

(13) Сградният фонд оказва голямо
въздействие върху потреблението на 
енергия в дългосрочен план.
Следователно, предвид дългия цикъл 
на обновяване на съществуващи 
сгради, новите и съществуващите
сгради, които са обект на значително 
обновяване, следва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния му потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия трябва 
да бъде разгледана и проучена, 
независимо от размера на сградата и 
независимо дали сградата е нова.

Or. en

Обосновка

Тъй като цикълът за обновяване на съществуващи сгради е около 25 години, 
изискването за използване на системи за енергия, произведена от възобновяеми 
източници или комбинирано производство на енергия, би оказало само ограничено 
въздействие, ако се изключат съществуващите сгради. Предвид обстоятелството, че 
съществуващите сгради представляват 95% от целия сграден фонд, това би било 
пропусната възможност.
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Изменение 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния си потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия трябва
да бъде разгледана и проучена , 
независимо от размера на сградата. 

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния му потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия следва
да бъде разгледана и проучена, 
съобразно принципа, че на първо 
място се гарантира, че енергийните 
нужди за отопление и охлаждане са 
намалени до минимално оптимално 
равнище на разходите, независимо от 
размера на сградата.

Or. en

Обосновка

Важно е да се осъзнае потенциалът на спестените емисии на СО2, сигурността на 
доставките и други ползи от алтернативни системи за доставка на енергия в сгради. 
Въпреки това, поради много високата разходна ефективност и високата 
възвръщаемост от инвестиции в енергийна ефективност, първо е необходимо да се 
гарантира намаляване на енергийното търсене до максимално обосновано равнище. 
Енергийното търсене следва да се намали доколкото е възможно по разходно-
оптимален начин. По този начин някои от икономическите спестявания от подобрена 
енергийна ефективност могат да бъдат поставени на разположение за инвестиции в 
алтернативни енергийни доставки.
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Изменение 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния си потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните
системи за доставка на енергия трябва 
да бъде разгледана и проучена, 
независимо от размера на сградата. 

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат.  Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния му потенциал, следва да се 
обмислят алтернативни системи за 
доставка на енергия за нови и 
съществуващи сгради, независимо от 
техния размер.

Or. en

Изменение 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Извършването на основни ремонти 
на съществуващи сгради, независимо от 
техния размер,  предоставя  възможност 
за прилагане на ефективни от гледна 
точка на разходите мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. От гледна точка на 
оптимизиране на разходите, следва да 
бъде възможно минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики да се ограничат до 
ремонтираните части на сградата, 

(14) Извършването на основни ремонти 
на съществуващи сгради, независимо от 
техния размер,  предоставя  възможност 
за прилагане на ефективни от гледна 
точка на разходите мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност на цялата сграда. 
Определянето на изисквания за 
разходно-ефективни мерки ще 
гарантира, че не се създават пречки, 
които биха могли да обезсърчат 
предприемането на големи 
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който имат най-голямо влияние върху 
енергийната характеристика на 
сградата. 

обновителни ремонти. 

Or. en

Изменение 83
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Извършването на основни ремонти 
на съществуващи сгради, независимо 
от техния размер,  предоставя
възможност за прилагане на ефективни 
от гледна точка на разходите мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. От гледна точка на 
оптимизиране на разходите, следва да 
бъде възможно минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики да се ограничат до 
ремонтираните части на сградата, който 
имат най-голямо влияние върху 
енергийната характеристика на 
сградата. 

(14) Извършването на основни ремонти 
на съществуващи сгради на площ над 
250 кв. м. може, когато това е 
възможно от техническа и правна 
гледна точка, да предоставя
възможност за прилагане на ефективни 
от гледна точка на разходите мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. От гледна точка на 
оптимизиране на разходите, следва да 
бъде възможно минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики да се ограничат до 
ремонтираните части на сградата, който 
имат най-голямо влияние върху 
енергийната характеристика на 
сградата.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не отчита факта, че особено в градовете, където 
границите на сградите често съвпадат с границите на терените, по чисто правни 
причини може да бъде невъзможно например да се изолират външни стени, защото 
това би нарушило правата на собственика на съседния терен. Поради това е 
необходимо да се добави, че такива ефективни от гледна точка на разходите мерки за 
подобряване на енергийната ефективност на сгради могат да бъдат неосъществими 
по технически или правни причини. 
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Изменение 84
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Проучванията показват, че в 
строителния сектор съществува 
неефикасност, която води до разходи 
за крайния ползвател, които са 
значително по-високи от 
оптималните. Според изчисленията 
разходите за строителство биха 
могли да се намалят с цели 30-35% 
чрез намаляване на хабенето в 
повечето строителни процеси и за 
повечето продукти. Неефикасността 
в строителния сектор създава 
сериозна заплаха за целите на 
настоящата директива, тъй като 
неоправдано високите разходи за 
строителство и ремонти намаляват 
разходната ефективност и по този 
начин енергийната ефективност на 
сектора.   За да гарантира 
правилното действие на настоящата 
директива, Комисията следва да 
оцени функционирането на 
строителния пазар и да докладва 
своите заключения и препоръки на 
държавите-членки и на Европейския 
парламент, а държавите-членки 
следва да се стремят да осигурят 
прозрачно ценообразуване в сферата 
на строителството и ремонтите и 
освен това да вземат подходящи 
мерки за премахване на бариерите 
пред влизането на пазара и пред 
включването в съответните 
съоръжения и инфраструктура за 
нови пазарни участници, особено 
МСП. 

Or. en
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Обосновка

Проучванията показват, че цели 30-35% разходите за строителство могат да се 
отдадат пряко на изхабеното при процеса и производството. ("Waste in construction 
projects - call for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of 
the Built Environment Building Economics and Management, Chalmers University of 
Technology, Гьотеборг 2007 г.) Намаляването на ненужните разходи в строителния 
сектор би увеличило значително броя на ремонтите, което би подобрило енергийната 
ефективност на сградите, тъй като тези ремонти биха били много по-евтини за 
крайните ползватели.

Изменение 85
Riitta Myller

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) За да се подобри енергийната 
ефективност на домакинските уреди 
и уредите за отопление и охлаждане, 
следва да се разработи и въведе в 
експлоатация информационна 
технология, като целта е да се 
строят "интелигентни сгради".

Or. fi

Изменение 86
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, 
които не само покриват настоящите 
минимални изисквания за 
енергийните характеристики, но са 
по-ефективни в енергийно отношение. 
За тази цел държавите-членки 
трябва да изработят национални 

заличава се
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планове за увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, и редовно 
да докладват пред Комисията за тях. 

Or. de

Обосновка

Изграждането на сгради с емисии на CO2 и потребление на първична енергия ниски или 
равни на нула, които следователно са далеч под минималните стандарти, които 
трябва да бъдат въведени от държавите-членки, може да бъде само на доброволна 
основа. Поради това държавите-членки не могат да поемат ангажимент такива 
сгради да съставляват конкретно определен дял в сградния им фонд до 2020 г. 
Правилото, предложено в член 9, параграф 5 е равнозначно на въвеждането на преки 
изисквания на равнище ЕС за сгради с емисии на CO2 и потребление на първична 
енергия ниски или равни на нула (субсидиарност).

Изменение 87
Alyn Smith

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях. 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или нулеви, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях. 
Комисията следва да излезе с 
предложения до 30 юни 2010 г. за 
създаване на обща методика за 
определяне на сградите, при които 
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както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или нулеви, 
за което трябва да се вземат предвид 
регионалните климатични условия. 
Комисията, Европейската 
инвестиционна банка и държавите-
членки следва да създадат до 30 юни 
2010 г. Фонд за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, който да 
подпомага до 2020 г. постепенното 
увеличаване на процента нови сгради, 
които отговарят на този стандарт.

Or. en

Обосновка

Идеята за обща методика, предложена от докладчика, би могла да бъде разгледана, 
но същевременно на този етап би било уместно да се остави на Комисията поле за 
оценка на всички технически варианти за определяне на подобна методика, и по-
специално за определяне на това, доколко обвързваща следва да е тя и как следва да се 
спазва принципът на субсидиарност. 

Изменение 88
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на съществуващите сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
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ниски или равни на нула, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях. 

първична енергия са ниски или равни на 
нула, и на новите сгради, които следва 
постепенно да бъдат строени, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са равни на нула, и
редовно да докладват пред Комисията за 
тях 

Or. en

Обосновка

Строителството на всички нови сгради по такъв начин, че както емисиите на 
въглероден двуокис, така и потреблението на първична енергия са ниски или равни на 
нула, ще допринесе за подобряване на енергийните характеристики на сградите.

Изменение 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, и редовно 
да докладват пред Комисията за тях.

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на съществуващите сгради, 
които имат нулево нетно 
потребление на енергия и за 
гарантиране на това, че всички нови 
сгради са с нулево нетно потребление 
на енергия до 2016 г.

Or. en
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Изменение 90
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, и редовно 
да докладват пред Комисията за тях. 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но осигуряват най-
високо възможно равнище на 
енергийни характеристики. За тази 
цел държавите-членки трябва да 
изработят национални планове за 
увеличаване на броя на сградите с 
нулево нетно потребление на 
първична енергия и произвеждащи 
излишък от енергия, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях.  

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да гарантира изграждане на сгради с много ниско 
потребление на енергия, като насърчава възможно най-високо равнище на енергийни 
характеристики.  Най-високите изисквания за енергийни характеристики в сградния 
сектор са стандартите за сгради с нулево нетно потребление или още по-добре за 
сгради, произвеждащи излишък от енергия.

Изменение 91
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но осигуряват най-
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енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, и редовно 
да докладват пред Комисията за тях. 

високо възможно равнище на 
енергийни характеристики. За тази 
цел държавите-членки трябва да 
изработят национални планове за 
увеличаване на броя на сградите, 
произвеждащи излишък от енергия, и 
редовно да докладват пред Комисията за 
тях. 

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийните характеристики на сградите са свързани както с мерки във 
връзка с търсенето (напр. енергийна ефективност), така и с мерки във връзка с 
предлагането (напр. възобновяеми енергийни източници), необходим е интегриран 
подход за гарантиране на най-високо равнище на енергийни характеристики. Най-
високото изискване за енергийни характеристики в сградния сектор е стандартът за 
сгради, произвеждащи излишък от енергия.

Изменение 92
Riitta Myller

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях.

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само отговарят на настоящите 
минимални изисквания за енергийни
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки следва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, или които 
произвеждат енергия, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях.

Or. fi



AM\768653BG.doc 39/115 PE420.139v01-00

BG

Изменение 93
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, и редовно 
да докладват пред Комисията за тях. 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки следва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които крайното 
потребление на енергия е ниско или 
равно на нула, и редовно да докладват 
пред Комисията за тях.

Or. de

Обосновка

За потребителите не е важно потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия. Това е единствената цифра, която те могат да видят на 
електромерите си и в този смисъл е без значение например, дали електроенергията е 
била произведена от възобновяеми енергийни източници или от ядрена енергия. 
Същото важи и за природния газ, който може да се произвежда от боклук.

Изменение 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавите-членки следва да 
бъдат насърчавани да предприемат 
мерки в допълнение на мерките по 
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настоящата директива за 
насърчаване на по-висока енергийна 
ефективност на сградите. Подобни 
мерки могат да включват финансови 
и фискални стимули за 
предприятията, собствениците на 
жилища и наемателите, 
включително намалена ставка на 
ДДС за ремонтни услуги. 

Or. en

Обосновка

При често високите авансови разходи за инвестиции в енергийна ефективност, 
предприятията, собствениците на жилища и наемателите се нуждаят от финансова 
помощ, за да направят първоначалната инвестиция. Такава помощ може да бъде във 
вид на безлихвени заеми за собствениците на жилища или намалени ставки на ДДС за 
услуги, свързани с ремонтите за енергийна ефективност. Прилагането на намален 
ДДС само за продукти може да насърчи използването на неквалифициран труд, което 
намалява ефективността на извършваните работи и не гарантира спестяване на 
енергия.

Изменение 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Следва да се има предвид, че 
ефективното законодателство 
отчита отрицателните въздействия 
и вредите, които могат да настъпят 
в специфични сфери на прилагане.  
Културното наследство следва 
специално да се взема предвид при 
транспонирането и изпълнението на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 96
Ján Hudacký

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Държавите-членки следва да 
избягват регулация, която изкривява 
цените на енергията за потребители 
и не дава стимули за пестене на 
енергия.

Or. en

Обосновка

Има тенденция регулирането на цените на енергията да води до повишено 
потребление на енергия от крайните потребители и изкривяване на енергийния пазар. 
Подобни регулаторни мерки следва да бъдат избягвани и замествани с мерки, които 
биха стимулирали крайните потребители да реализират допълнителни спестявания 
на енергия.

Изменение 97
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Собствениците и 
наемателите на търговски сгради 
следва също да бъдат задължени да 
обменят информация относно 
реалното потребление на енергия, за 
да се гарантира, че са налице всички 
данни за вземане на информирани 
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емисиите на въглероден двуокис. решения относно необходимите 
подобрения. Сертификатът следва също 
да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.

Or. en

Обосновка

Собствениците и наемателите на търговски сгради следва да бъдат задължени да 
обменят информация относно реалното ползване на сградата или част от нея, за да 
се гарантира, че са налице всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения. Ако собственикът на сградата не е информиран как и къде 
се използва енергия в сградата, той не може да идентифицира проблемите и да 
направи необходимите подобрения.

Изменение 98
Patrizia Toia

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Собствениците и 
наемателите на търговски сгради 
следва също да бъдат задължени да 
обменят информация относно 
същинското потребление на енергия, 
за да се гарантира, че са налице 
всички данни за вземане на
информирани решения относно 
необходимите подобрения.
Сертификатът следва също да 
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предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.

Or. en

Обосновка

Собствениците и наемателите на търговски сгради следва да бъдат задължени да 
обменят информация относно същинското ползване на сградата или част от нея, за 
да се гарантира, че са налице всички данни за вземане на информирани решения 
относно необходимите подобрения. Ако собственикът на сградата не е информиран 
как и къде се използва енергия в сградата, той не може да идентифицира проблемите 
и да направи необходимите подобрения.

Изменение 99
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно оптималната в 
енергийно отношение експлоатация 
на сградата в зимни и летни условия и 
практически съвети за тяхното 
подобряване с помощта на подходяща 
изолация на стените. Сертификатът 
следва също да предоставя информация 
за действителното въздействие на 
използвания начин за отопление и 
охлаждане върху енергийните нужди 
на сградата, за потреблението на 
първична енергия и показатели за 
емисиите на въглероден двуокис.

Or. pl
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Обосновка

Купувачите и наемателите на дадена сграда се интересуват повече от нейната 
експлоатация и по-специално разходите по нея, особено в по-екстремални 
метеорологични условия, т.е. студена зима и жежко лято: в първия случай се изисква 
изолация, която да спира топлината да напуска сградата, а във втория случай става 
дума за по-добра термична изолация срещу високи външни температури.

Изменение 100
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и 
за емисиите на въглероден двуокис.

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
крайното потребление на енергия.

Or. de

Обосновка

За потребителите не е важно потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия. Това е единствената цифра, която те могат да видят на 
електромерите си и в този смисъл е без значение например, дали електроенергията е 
била произведена от възобновяеми енергийни източници или от ядрена енергия. 
Същото важи и за природния газ, който може да се произвежда от боклук.
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Изменение 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Съгласно изискванията за 
инсталиране на интелигентни 
измервателни уреди, заложени в 
Директива 2006/32/ЕО,  
собствениците и наемателите следва 
да получават точна информация в 
реално време за потреблението на 
енергия в използваните от тях сгради.

Or. en

Изменение 102
Alyn Smith

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (17a) Публичните органи следва да 
дават пример и да изпълняват 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
на валидност. Държавите-членки 
следва да включат в рамките на 
своите национални планове мерки за 
подпомагане на публичните органи да 
приемат отрано подобрения на 
енергийната ефективност и да 
изпълняват  препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
на валидност. При съставянето на 
националните планове, държавите-
членки следва пряко да включват 
представители на местните и 
регионалните органи.
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Or. en

Обосновка

Изменение 5, предложено от докладчика, се приветства горещо, но въпреки това би 
могла да бъде подчертана необходимостта от активно включване на местните и 
регионалните органи, които имат опит с изпълнението на Директивата относно 
енергийните характеристики на сградите.

Изменение 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Публичните органи следва да 
дават пример и да изпълняват 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
на валидност. Държавите-членки 
следва да включат в рамките на 
своите национални планове мерки, 
включително финансови мерки, за 
подпомагане на публичните органи да 
приемат отрано подобрения на 
енергийната ефективност и да 
изпълняват препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
на валидност. При съставянето на 
националните планове, държавите-
членки следва да се консултират с 
представители на местните и 
регионалните органи.

Or. en
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Изменение 104
Eluned Morgan

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. 

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. Ако държавите-членки решат 
да включат използването на енергия 
като част от изискванията за 
енергийно сертифициране, може да се 
възприеме подход, основан на обхвата 
на даден комплекс, при който група 
сгради на едно място и използвани от 
една и съща организация споделят 
едни и същи енергоизмервателни 
уреди. 

Or. en

Обосновка

Това изменение откроява водещия пример на някои държави-членки, които са 
разширили изискванията за посочване на показания, така че те да отразяват както 
енергийните характеристики на сградата, така и начина, по който енергията се 
използва от ползвателите на сградата. В подобни случаи подходът, основан на 
обхвата на даден комплекс, отчита начина на организиране на университети, болници 
и други подобни комплекси в публичния сектор и може да даде по-добър цялостен 
поглед върху общото потребление на енергия в даден комплекс и  неговия въглероден 
отпечатък.
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Изменение 105
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. 

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. Ако държавите-членки решат 
да включат използването на енергия 
като част от изискванията за 
енергийно сертифициране, може да се 
възприеме подход, основан на обхвата 
на даден комплекс, при който група 
сгради на едно място и използвани от 
една и съща организация споделят 
едни и същи енергоизмервателни 
уреди. 

Or. en

Обосновка

Това изменение откроява водещия пример на някои държави-членки, които са 
разширили изискванията за посочване на показания, така че те да отразяват както 
енергийните характеристики на сградата, така и начина, по който енергията се 
използва от ползвателите на сградата.  В подобни случаи подходът, основан на 
обхвата на даден комплекс, отчита начина на организиране на университети, болници 
и други подобни комплекси в публичния сектор и може да даде по-добър цялостен 
поглед върху общото потребление на енергия в даден комплекс и  неговия въглероден 
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отпечатък.

Изменение 106
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. 

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, следва
да служат за  пример, като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място.

Or. en

Обосновка

 Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите 
подчертава ролята на публичния сектор като модел и посочва, че публичните органи  
"следва първи да дадат пример".  Освен това и директивата за възобновяемите 
енергоизточници изисква сградите, заемани от публични органи, да дават пример.
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Изменение 107
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Гарантирането на взаимното 
признаване на сертификатите за 
енергийните характеристики, 
издадени от други държави-членки, 
вероятно ще бъде важно за 
развитието на трансграничния пазар 
за финансови и други услуги в подкрепа 
на енергийната ефективност. За 
улесняване на това Комисията следва 
да установи общи минимални 
стандарти за съдържанието и 
представянето на сертификатите, 
както и за акредитацията на 
експертите.

Or. en

Обосновка

Многоезични сертификати за собственици и наематели ще увеличат разходите за 
дейността на пазара на недвижими имоти и могат да доведат до затруднения при 
изпълнението на подобна разпоредба. Когато наемателят или купувачът идват от 
далечна страна, може да е проблем да се намери някой, който има право да преведе 
текста на сертификата или дори говори съответния език. Ако се появи подобна 
необходимост, бъдещият собственик, купувач или наемател може да го преведе за 
лична употреба.

Изменение 108
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 
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създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс в тези страни. 

създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс във всички 
държави-членки. Стратегиите, 
насочени към подобряване на 
температурните характеристики на 
сградите през летния период следва да 
бъдат приоритетни. За тази цел, 
трябва да се разработват техники за 
пасивно охлаждане, предимно такива, 
които подобряват климатичните 
условия в помещенията и 
микроклимата около сградите.

Or. de

Обосновка

Особено с оглед на общите очаквания за затопляне в ЕС вече няма смисъл даването на 
приоритет на подобряване на климата в помещенията в най-засегнатите страни. 
Последните години също така показаха, че горещите лета в южните държави-членки 
на ЕС оказват въздействие върху електроснабдяването в Централна Европа. Това 
изостря необходимостта да се действа.

Изменение 109
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 
създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс в тези страни.

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 
създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс в тези страни. 
Стратегиите, насочени към 
подобряване на температурните
характеристики на сградите през 
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летния период следва да бъдат 
приоритетни. За тази цел, трябва да 
се разработват техники за пасивно 
охлаждане, предимно такива, които 
подобряват климатичните условия в 
помещенията и микроклимата около 
сградите.

Or. en

Обосновка

Подобряването и насърчаването на пасивните техники за охлаждане могат да 
намалят ползването на климатични инсталации и следователно са важни за 
енергийните характеристики на сградите.

Изменение 110
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 
създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс в тези страни.

(19) В последните години е налице 
засилена употреба на климатични 
инсталации в европейските страни. Това 
създава значителни проблеми във 
върховите моменти на натоварване, с 
което се увеличава стойността на 
електрическата енергия и се нарушава 
енергийния баланс в тези страни. 
Стратегиите, насочени към 
подобряване на температурните 
характеристики на сградите през 
летния период следва да бъдат 
приоритетни. За тази цел, следва да 
се разработват допълнително 
техники за пасивно охлаждане, 
предимно такива, които подобряват 
климатичните условия в 
помещенията и микроклимата около 
сградите.

Or. en



AM\768653BG.doc 53/115 PE420.139v01-00

BG

Обосновка

Подобряването и насърчаването на пасивните техники за охлаждане могат да 
намалят ползването на климатични инсталации и следователно са важни за 
енергийните характеристики на сградите.

Изменение 111
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Прилагането на общ подход към 
сертифицирането на енергийните 
характеристики на сгради и към 
проверките на отоплителните и 
климатичните инсталации  , 
осъществявани от квалифицирани и 
акредитирани експерти, чиято 
независимост се гарантира въз основа на 
обективни критерии, ще допринесе за 
уеднаквяване на усилията на държавите-
членки за спестяване на енергия в 
сградния сектор и ще внесе прозрачност 
за бъдещите собственици или 
потребители, що се отнася до 
енергийната ефективност на пазара на 
недвижими имоти в Общността. Във 
всяка държава-членка трябва да бъде 
установен механизъм за независим 
контрол, с цел да се гарантира 
качеството на сертификатите за 
енергийни характеристики и на 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации в цялата 
Общност.

(21) Прилагането на общ подход към 
сертифицирането на енергийните 
характеристики на сгради и към 
проверките на отоплителните и 
климатичните инсталации, 
осъществявани от квалифицирани 
експерти, чиято независимост се 
гарантира въз основа на обективни 
критерии, ще допринесе за уеднаквяване 
на усилията на държавите-членки за 
спестяване на енергия в сградния сектор 
и ще внесе прозрачност за бъдещите 
собственици или потребители, що се 
отнася до енергийната ефективност на 
пазара на недвижими имоти в 
Общността. 

Or. de

Обосновка

Контролният механизъм, предложен от Комисията би струвал на държавите-членки 
най-малко 8 милиарда EUR и би увеличил значително бюрократичната тежест, без 
при това да разсейва съмненията относно пропорционалността и следователно 
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приемливостта на подобен контролен механизъм. 

Изменение 112
Angelika Niebler

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Прилагането на общ подход към 
сертифицирането на енергийните 
характеристики на сгради и към 
проверките на отоплителните и 
климатичните инсталации  , 
осъществявани от квалифицирани и 
акредитирани експерти, чиято 
независимост се гарантира въз основа на 
обективни критерии, ще допринесе за 
уеднаквяване на усилията на държавите-
членки за спестяване на енергия в 
сградния сектор и ще внесе прозрачност 
за бъдещите собственици или 
потребители, що се отнася до 
енергийната ефективност на пазара на 
недвижими имоти в Общността. Във 
всяка държава-членка трябва да бъде 
установен механизъм за независим 
контрол, с цел да се гарантира 
качеството на сертификатите за 
енергийни характеристики и на 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации в цялата 
Общност.

(21) Прилагането на общ подход към 
сертифицирането на енергийните 
характеристики на сгради и към 
проверките на отоплителните и 
климатичните инсталации  , 
осъществявани от квалифицирани 
експерти, чиято независимост се 
гарантира въз основа на обективни
критерии, ще допринесе за уеднаквяване 
на усилията на държавите-членки за 
спестяване на енергия в сградния сектор 
и ще внесе прозрачност за бъдещите 
собственици или потребители, що се 
отнася до енергийната ефективност на 
пазара на недвижими имоти в 
Общността.

Or. de

Обосновка

Създаването на допълнителна процедура за одобрение за определяне на лицата, които 
имат право да издават сертификат за енергийните характеристики,  предполага 
полагането  на  значителни усилия и изразходването на значителни средства, които 
няма да могат да бъдат използвани за истински мерки за опазване на климата. Би 
било достатъчно правото за издаване на сертификати за енергийни характеристики 
да бъде обвързано с определена степен на квалификация, която би могла да бъде 
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доказана, например, с професионална диплома. 

Изменение 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Доколкото достъпът или 
практикуването на професията на 
инсталационен техник е регулирана 
професия, предварителните условия 
за признаването на професионални 
квалификации са посочени в 
Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионални 
квалификации. Следователно 
настоящата директива се прилага, 
без да се засяга Директива 2005/36/ЕО. 
Директива 2005/36/ЕО определя 
изисквания за взаимно признаване на 
професионални квалификации, 
включително за архитекти, но 
същевременно има допълнителна 
нужда да се гарантира, че 
архитектите и плановиците вземат 
предвид внимателно 
високоефективните технологии в 
своите планове и проекти. 
Следователно държавите-членки 
следва да дадат ясни насоки. Това 
следва да стане без да се засягат 
разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО, и по-специално на членове 
46 и 49 от нея. 

Or. en

Обосновка

Взаимното признаване на сертифицирането между държавите-членки би улеснило 
свободното движение на професионалисти през националните граници без 
ограничения на практикуването на професия. Това съображение ще синхронизира 
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настоящата директива с Директивата за възобновяемите енергоизточници.

Изменение 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Доколкото достъпът или 
практикуването на професията на 
инсталационен техник е регулирана 
професия, предварителните условия 
за признаването на професионални 
квалификации са посочени в 
Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионални 
квалификации. Следователно 
настоящата директива се прилага, 
без да се засяга Директива 2005/36/ЕО.

Or. en

Обосновка

Взаимното признаване на сертифицирането между държавите-членки би улеснило 
свободното движение на професионалисти през националните граници без 
ограничения на практикуването на професия. Това съображение ще синхронизира 
настоящата директива с Директивата за възобновяемите енергоизточници.

Изменение 115
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
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в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни
на нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които крайното потребление на 
енергия е ниско или равно на нула. Тъй 
като тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

За потребителите не е важно потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия. Това е единствената цифра, която те могат да видят на 
електромерите си и в този смисъл е без значение например, дали електроенергията е 
била произведена от възобновяеми енергийни източници или от ядрена енергия. 
Същото важи и за природния газ, който може да се произвежда от боклук.

Изменение 116
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви 
хармонизирана методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
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които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Изменение 117
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, 
произвеждащи излишък от енергия.
Тъй като тези мерки са от общ характер 
и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид, че 40% от енергията в Европа се потребява в сектора на 
сградите, необходим е реален импулс в полза на най-модерните технологии и най-
високите стандарти, така че да се намали зависимостта от изкопаеми 
енергоизточници в сградния сектор. Най-високото изискване за енергийни 
характеристики в сградния сектор е стандартът за сгради, произвеждащи излишък 
от енергия.

Изменение 118
Riitta Myller

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на
първична енергия са ниски или равни на 
нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула, или които произвеждат енергия. 
Тъй като тези мерки са от общ характер 
и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. fi
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Изменение 119
Paul Rübig, Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Тъй като осветлението в 
момента консумира около 14 % от 
енергията, използвана в ЕС, а 
модерните, най-съвременни 
осветителни системи могат да 
спестят над 80 % от енергията, като 
поддържат осветеността в 
съответствие с европейските 
стандарти (което е неизползван 
вариант за принос към създаването на 
възможност Европейският съюз да 
постигне целите си до 2020 г.), 
Комисията следва да предприеме 
съответни стъпки за приемане на 
директива за проектирането на 
осветителни системи, за да допълни 
мерките и целите, заложени в 
настоящата директива. 
Увеличаването на енергийната 
ефективност чрез по-добро 
проектиране на осветителни 
системи и използване на енергийно-
ефективни източници на светлина 
съгласно разпоредбите на 
Директивата за енергоемките 
продукти се счита за значителен 
принос към подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградите.

Or. en
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Изменение 120
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като целите за повишаване на 
енергийните характеристики на 
сградите не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, поради сложния 
характер на сградния сектор и поради 
невъзможността на националните 
пазари на жилища да отговорят по 
подходящ начин на 
предизвикателствата, свързани с 
енергийната ефективност, и тъй 
като те могат, поради мащаба и 
резултатите от действието, да 
бъдат постигнати по-добре на 
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки  в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
формулиран в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, посочен в същия 
член,  настоящата директива не се 
разпростира отвъд необходимото за 
постигането на тези цели.

(24) Целите за повишаване на 
енергийните характеристики на 
сградите могат да бъдат подкрепяни 
от  мерки на общностно равнище, 
особено чрез  хармонизиране на някои 
разпоредби, и следователно Общността 
може да приеме мерки  в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
формулиран в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, посочен в същия 
член,  настоящата директива не следва 
да се разпростира отвъд необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. de

Обосновка

Ако Комисията счита, че възможностите на  държавите-членки са достигнали 
предела си, то тогава е логично да си зададем въпроса как Комисията смята да 
постигне тези цели. Принципът на субсидиарност следва да се зачита.
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Изменение 121
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като целите за повишаване на 
енергийните характеристики на 
сградите не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки, 
поради сложния характер на сградния 
сектор и поради невъзможността на 
националните пазари на жилища да 
отговорят по подходящ начин на 
предизвикателствата, свързани с 
енергийната ефективност, и тъй като 
те могат, поради мащаба и резултатите 
от действието, да бъдат постигнати по-
добре на общностно равнище, 
Общността може да приеме мерки  в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност формулиран в член 5 от 
Договора.  . В съответствие с принципа 
за пропорционалност, посочен в същия 
член,  настоящата директива не се 
разпростира отвъд необходимото за 
постигането на тези цели.

(24) Тъй като целите за повишаване на 
енергийните характеристики на 
сградите не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки, 
поради сложния характер на сградния 
сектор и поради невъзможността на 
националните пазари на жилища да 
отговорят по подходящ начин на 
предизвикателствата, свързани с 
енергийните характеристики, и тъй 
като те могат, поради мащаба и 
резултатите от действието, да бъдат 
постигнати по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки  в съответствие с принципа на 
субсидиарност формулиран в член 5 от 
Договора.

Or. en

Обосновка

За съгласуваност с цялото предложение.

Изменение 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива насърчава
подобряването на енергийната 

Настоящата директива насърчава
подобряването на енергийната 
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ефективност на сградите в рамките на 
Общността, като се вземат предвид 
външните климатични и местни 
условия, както и изискванията за 
параметрите на вътрешния въздух  и 
критериите за ефективност от 
гледна точка на разходите.

ефективност на сградите в рамките на 
Общността, като се вземат предвид 
външните климатични и местни 
условия, както и изискванията за 
параметрите на вътрешния въздух  и 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с енергийните 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да включва позоваване на методиката за 
изчисление на оптималните разходи, както и на минимални изисквания за 
ефективност на външните ограждащи елементи и на техническите сградни 
инсталации и за тяхното приложение в новите и вече съществуващите сгради. 
Целите за сгради с нулево нетно потребление на енергия представляват важен 
елемент от преработката. Следва да бъдат включени изисквания за образование, 
обучение и взаимно признаване между държавите-членки за сертифициращи лица за 
енергийните характеристики на сградите и за инспектори на отоплителни и 
климатични системи.

Изменение 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата рамка за методика на 
изчисление на цялостните енергийни 
характеристики на сградите и на части 
от тях;

а) общата рамка за методика на 
изчисление на цялостните енергийни 
характеристики на сградите и на части 
от тях и на външните ограждащи 
елементи и на техническите сградни 
инсталации;

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да включва позоваване на методиката за 
изчисление на оптималните разходи, както и на изисквания за минимални 
характеристики на външните ограждащи елементи и на техническите сградни 
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инсталации и за тяхното приложение в новите и вече съществуващите сгради. 
Целите за сгради с нулево нетно потребление на енергия представляват важен 
елемент от преработката. Следва да бъдат включени изисквания за образование, 
обучение и взаимно признаване между държавите-членки за сертифициращи лица за 
енергийните характеристики на сградите и за инспектори на отоплителни и 
климатични системи.

Изменение 124
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общата рамка за методика на 
изчисление на цялостните енергийни 
характеристики на сградите и на части 
от тях;

а) методиката на изчисление на 
цялостните енергийни характеристики 
на сградите и на части от тях;

Or. pl

Обосновка

В цяла Европа законите на физиката са едни и същи. На местно равнище имат 
значение единствено обективни параметри, като например инсолация, брой дни, в 
които се отчита определена температура и т.н. Тези данни вече са хармонизирани на 
европейско равнище. Съществуващите мерки за прилагане, които се основават на 
различни модели за изчисляване, фактически създават търговски бариери не само 
между държавите-членки, но и между регионите. Изборът на единна методика ще 
даде възможност за сравнения на всички равнища, като същевременно се избегне 
съществуващото объркване във връзка с настоящата ДЕХС.

Изменение 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата рамка за методика на 
изчисление на цялостните енергийни 

а) методиката на изчисление на 
цялостните енергийни характеристики
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характеристики на сградите и на части 
от тях;

на сградите и на части от тях;

Or. en

Обосновка

Физическите закони са едни и същи навсякъде из Европа. На местно равнище значение 
имат единствено обективни параметри като слънчеви дни, дневна температура и 
т.н.  Тези данни вече са стандартизирани на европейско равнище. Настоящите мерки 
по прилагане с различни модели на изчисление фактически създават пречки за 
търговията не само между държавите-членки, но и между регионите. Единният 
метод на практика ще позволява сравнение на всички равнища, като по този начин ще 
премахне объркването в сегашната Директива относно енергийните характеристики 
на сградите.

Изменение 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прилагането на минимални 
изисквания по отношение на 
енергийните характеристики на 
съществуващи сгради и части от тях , 
които подлежат на основен ремонт;

в) прилагането на минимални 
изисквания по отношение на 
енергийните характеристики на 
съществуващи сгради, които подлежат 
на основен ремонт, и на външните 
ограждащи елементи и на 
техническите сградни инсталации, 
когато те биват модернизирани или 
подменени;

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да включва позоваване на методиката за 
изчисление на оптималните разходи, както и на минимални изисквания за 
ефективност на външните ограждащи елементи и на техническите сградни 
инсталации и за тяхното приложение в новите и вече съществуващите сгради. 
Целите за сгради с нулево нетно потребление на енергия представляват важен 
елемент от преработката. Следва да бъдат включени изисквания за образование, 
обучение и взаимно признаване между държавите-членки за сертифициращи лица за 
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енергийните характеристики на сградите и за инспектори на отоплителни и 
климатични системи.

Изменение 127
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за 
увеличаване на броя на сградите, при 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула;

заличава се

Or. de

Обосновка

Изграждането на сгради с емисии на CO2 и потребление на първична енергия ниски или 
равни на нула, които следователно са далеч под минималните стандарти, които 
трябва да бъдат въведени от държавите-членки може да бъде само на доброволна 
основа. Следователно държавите-членки не могат да поемат ангажимент такива 
сгради да съставляват конкретно определен дял в сградния им фонд до 2020 г. 
Разпоредбата, предложена в член 9, параграф 5 е равнозначна на въвеждането на 
преки изисквания на равнище ЕС за сгради с емисии на CO2 и потребление на първична 
енергия ниски или равни на нула (субсидиарност).

Изменение 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, които имат нулево 
нетно потребление на енергия;
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и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да включва позоваване на методиката за 
изчисление на оптималните разходи, както и на минимални изисквания за 
характеристики на външните ограждащи елементи и на техническите сградни 
инсталации и за тяхното приложение в новите и вече съществуващите сгради. 
Целите за сгради с нулево нетно потребление на енергия представляват важен 
елемент от преработката. Следва да бъдат включени изисквания за образование, 
обучение и взаимно признаване между държавите-членки за сертифициращи лица за 
енергийните характеристики на сградите и за инспектори на отоплителни и 
климатични системи.

Изменение 129
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

г) националните планове и цели за 
увеличаване на броя на сградите с 
нулево нетно потребление на енергия 
или произвеждащи излишък от 
енергия; 

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че 40% от енергията в Европа се потребява в сектора на 
сградите, като се има предвид кризата с климата и това, че следва да се стимулира 
заетостта в ЕС, необходими са спешни и решителни политики и мерки за въвеждане 
на най-добрите налични технологии и най-високите стандарти. Намаляването на 
общото потребление на енергия в сградния сектор трябва да бъде приоритетно.



PE420.139v01-00 68/115 AM\768653BG.doc

BG

Изменение 130
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

г) националните планове и цели за 
увеличаване на броя на сградите,
произвеждащи излишък от енергия; 

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че 40% от енергията в Европа се потребява в сектора на 
сградите, необходим е реален импулс за най-модерните технологии и най-високите 
стандарти, така че да се намали зависимостта от изкопаеми енергоизточници в 
сградния сектор.

Изменение 131
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, произвеждащи 
излишък от енергия, и сградите, при 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула;

Or. en

Обосновка

Сгради, произвеждащи излишък от енергия, които генерират повече енергия, 
отколкото потребяват, са вече технически осъществими. Поради това тези сгради 
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трябва да се споменат в преработеното предложение.

Изменение 132
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

(d) г) националните планове за 
увеличаване на броя на сградите, при 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула, или които произвеждат енергия;

Or. fi

Изменение 133
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

г) националните планове за увеличаване 
на броя на сградите, при които 
крайното потребление на енергия е 
ниско или равно на нула;

Or. de

Обосновка

За потребителите не е важно потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия. Това е единствената цифра, която те могат да видят на 
електромера си и в този смисъл е без значение например, дали електроенергията е 
била произведена от възобновяеми енергийни източници или от ядрена енергия. 
Същото важи и за природния газ, който може да се произвежда от боклук.
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Изменение 134
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) редовната инспекция на 
отоплителните  и климатични 
инсталации в сгради;

е) редовната инспекция на 
отоплителните  и климатични 
инсталации в сгради и проверка на 
цялата отоплителна система, ако 
бойлерите са на повече от 15 години.

Or. de

Обосновка

Еднократна проверка на енергийната ефективност може да бъде направена без това 
да изисква някакви особени усилия чрез прилагане на DIN EN 15378. На тази основа 
може да бъде направена препоръка за модернизиране на по-стари отоплителни 
системи. Дори ако работата по EN 15378 е напреднала значително, това не означава, 
че проверката може да бъде избегната.

Изменение 135
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) системите за независим контрол 
на сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите от 
инспекциите.

заличава се

Or. de

Обосновка

Изискването за създаване на независима система за контрол на инспекциите и 
издаването на сертификати за енергийни характеристики ще доведе до допълнителна 
бюрократична тежест, която изглежда непропорционална. Една такава система за 
контрол ще изразходва средства, които иначе биха могли да бъдат инвестиране в 
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реални мерки за енергийна ефективност вместо да бъдат прахосвани за създаването 
на нови административни процедури.

Изменение 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) изисквания за образование, 
обучение и взаимно признаване между 
държавите-членки за 
сертифициращи лица за енергийната 
ефективност на сградите и за 
инспектори на отоплителни и 
климатични системи.

Or. en

Обосновка

Предметът на директивата следва да включва позоваване на разходно оптимална 
методика за изчисление, както и на минимални изисквания за ефективност на 
външните ограждащи елементи и на техническите сградни инсталации и за тяхното 
приложение в новите и вече съществуващите сгради. Целите за сгради с нулево 
потребление на енергия представляват важен елемент от преработката. Следва да 
бъдат включени изисквания за образование, обучение и взаимно признаване между 
държавите-членки за сертифициращи лица за енергийната ефективност на сградите 
и за инспектори на отоплителни и климатични системи.

Изменение 137
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) национални планове за 
премахване на пречките съгласно 
нормативната уредба за 
строителство, отдаване под наем и 
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опазване на наследството и за 
създаване на финансови стимули. 

Or. de

Обосновка

Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да създават допълнителни 
финансови стимули напр. чрез данъчните закони, и да премахват съществуващи 
пречки съгласно нормативната уредба за строителството, отдаването под наем и 
опазване на наследството, включително правилата, уреждащи санирането и 
изискванията за модернизация за сгради, класифицирани като паметници. 

Изменение 138
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) използване на минимални 
равнища на получена на място 
енергия от възобновяеми източници в 
нови и реновирани сгради.

Or. en

Обосновка

Значителното интегриране на възобновяема енергия в сградите е от съществено 
значение, за да се гарантира постигането от ЕС на амбициозната цел от 20% 
възобновяема енергия до 2020 г. и намаляването на енергийната зависимост на Съюза. 
Това е шанс за превръщане на сградите в автономни енергийни производители. 

Освен това така би се постигнало съответствие с новата директива за възобновяема 
енергия.
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Изменение 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „части от сграда“ означава 
апартаменти или помещения, 
предназначени за отделно ползване в 
сградите;

Or. en

Обосновка

Изразът „части от тях“ се използва в много членове от настоящата директива. 
Поради това той следва да бъде определен; в противен случай съществува риск 
изразът да бъде тълкуван по такъв начин, че да включва компоненти и технически 
сградни инсталации. Изразът се използва в членовете относно сертифицирането в 
значение на части от многофамилни и търговски сгради, предназначени за отделно 
ползване, като апартаменти и офиси.

Изменение 140
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „сграда с нулево нетно 
потребление на първична енергия“ 
означава сграда, в която общото 
годишно потребление на първична 
енергия е равно на производството на 
енергия на място от възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е в настоящата директива да се даде определение за сградите с нулево 
потребление на първична енергия.

Изменение 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „сграда с нулево нетно 
потребление на енергия“ означава 
сграда, в която общото годишно 
потребление на първична енергия не 
надхвърля производството на енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници на място;

Or. en

Обосновка

Следва да се добави определение за „сграда с нулево нетно потребление на първична 
енергия“ 

Изменение 142
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „сграда, произвеждаща излишък 
от енергия“ означава сграда, при 
която количеството енергия, 
произведена на място от 
възобновяеми енергийни източници е 
по-високо от количеството първична 
енергия, консумирано годишно от 
сградата;



AM\768653BG.doc 75/115 PE420.139v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение за „сграда, произвеждаща излишък от енергия“, тъй като 
в изменението на член 9 се използва този израз.

Изменение 143
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) „сграда, произвеждаща излишък 
от енергия“ означава сграда, в която 
общото годишно потребление на 
първична енергия е по-ниско от 
производството на енергия на място 
от възобновяеми енергийни
източници;

Or. en

Обосновка

Необходимо е в настоящата директива да се даде определение за сградите, 
произвеждащи излишък от енергия.

Изменение 144
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 2 – буква 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „техническа сградна инсталация“ 
означава техническо оборудване за 
производство на отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода, осветление и 
електричество или за комбинация от 

(2) „техническа инсталация в сгради“ 
означава техническо оборудване, чиято 
цел е отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода, осветление и 
производство на електричество или за 
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тях; комбинация от тях, инсталирано в 
сградата и използвано изключително 
от тази сграда, или техническо 
оборудване, предназначено да 
изпълнява същите функции за 
нуждите на повече сгради;

Or. pl

Обосновка

Невинаги всички технически инсталации са разположени в конкретна сграда. Както 
показва практиката, в много случаи техническите инсталации се използват от група 
сгради, например в жилищните комплекси.

Изменение 145
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „техническа сградна инсталация“ 
означава техническо оборудване за 
производство на отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода, осветление и 
електричество или за комбинация от 
тях;

(2) „техническа сградна инсталация“ 
означава захранвано с енергия 
техническо оборудване за производство 
на отопление, охлаждане, вентилация, 
топла вода, осветление и електричество 
или за комбинация от тях;

Or. en

Обосновка

Определението, предложено от Комисията, не е напълно ясно. Например един 
отворен прозорец или остъклена фасада с отвори осигуряват вентилация и 
охлаждане с нулева консумация на енергия, за които определянето на минимална 
енергийна ефективност съгласно член 8 няма смисъл. Тези елементи са типичен 
пример за „външни ограждащи елементи на сградата“, които се покриват от 
определение 5.
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Изменение 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „техническа сградна инсталация“ 
означава техническо оборудване за 
производство на отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода, осветление и 
електричество или за комбинация от 
тях;

(2) „техническа сградна инсталация“ 
означава техническо оборудване за 
производство на отопление, охлаждане, 
вентилация, топла вода, осветление и 
електричество, за системи за 
измерване, наблюдение и контрол, или 
за комбинация от тях;

Or. en

Изменение 147
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „отоплителна инсталация“ 
означава система от източник(-ци) 
на топлина, разпределение на 
топлина и излъчване на топлина, 
необходими за осигуряване на 
отоплението на определено 
пространство и топла водопроводна 
вода (топла вода за битови нужди) в 
сгради, включително всички 
автоматични контролни уреди, 
осигуряващи комфорт и икономии на 
енергия;

Or. en

Обосновка

Изразът „отоплителна инсталация“ се въвежда с предложението на Комисията в 
член 8, член 10, член 13 и член 16 и поради това за него следва да бъде дадено 
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съответно определение.

Изменение 148
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава  изчисленото или 
измереното  количество енергия , 
необходима  за удовлетворяване на 
нуждите от енергия  , свързани с 
обичайното  използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за  отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава действително 
консумираното количество енергия , 
необходима за удовлетворяване на 
нуждите от енергия, свързани с 
обичайното използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;
те се изразяват в kWh/m2 на година;

Or. de

Обосновка

С оглед на постигане на терминологична съгласуваност, в дадения случай с 
Приложение І, точка 1. 

Пасивното използване на слънчева енергия може да доведе до намаляване на нуждите 
от отопление без това да изисква особени разходи. Същевременно засенчването може 
да доведе до намаляване на разходите за охлаждане, също без това да изисква някакви 
особени разходи. И в двата случая се намаляват енергийните нужди на сградата.

Изменение 149
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3)„енергийни характеристики на 
сграда“ означава  изчисленото или 
измереното  количество енергия , 

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава изчисленото или 
измереното количество първична 
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необходима  за удовлетворяване на 
нуждите от енергия  , свързани с 
обичайното  използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за  отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;

енергия, необходима за удовлетворяване 
на нуждите от енергия, свързани с 
обичайното използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление; 
те се изразяват в kWh/m2 на година;

Or. en

Обосновка

Определението за „енергийни характеристики на сграда“ следва да бъде изяснено, за 
да се гарантира, че е изразено в понятията относно търсене на първична енергия. 
Това е единственият индикатор, който осигурява надеждна информация относно 
потреблението на енергия от сграда.

Изменение 150
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава  изчисленото или 
измереното  количество енергия , 
необходима  за удовлетворяване на 
нуждите от енергия  , свързани с 
обичайното  използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за  отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава изчисленото или 
измереното количество първична 
енергия, необходима за удовлетворяване 
на нуждите от енергия, свързани с 
обичайното използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;

Or. en

Обосновка

Определението следва да бъде ясно изразено в термините на търсене на първична 
енергия като най-надеждна информация.
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Изменение 151
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава  изчисленото или 
измереното  количество енергия , 
необходима  за удовлетворяване на 
нуждите от енергия  , свързани с 
обичайното  използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за  отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация и осветление;

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава изчисленото 
количество енергия, необходима за 
удовлетворяване на нуждите от енергия, 
свързани с обичайното използване на 
сградата, което включва, inter alia, 
енергия, използвана за отопление, топла 
вода, охлаждане, вентилация и 
осветление;

Or. en

Обосновка

Директивата относно енергийната ефективност на сградите следва да съдържа 
еднозначно определение за „енергийни характеристики на сграда“. Определението в 
настоящия текст се основава на изчисление или алтернативно на измерване на 
необходимата енергия. Съществува риск, резултатите да бъдат много различни. 
Поради това изчислението следва да остане единствената методика, основаваща се 
на хармонизирана европейска методология.

Изменение 152
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава  изчисленото или 
измереното  количество енергия , 
необходима  за удовлетворяване на 
нуждите от енергия  , свързани с 
обичайното използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за  отопление, топла вода, 

(3) „енергийни характеристики на 
сграда“ означава изчисленото или 
измереното количество енергия , 
необходима за удовлетворяване на 
нуждите от енергия, свързани с 
обичайното използване на сградата, 
което включва, inter alia, енергия, 
използвана за отопление, топла вода, 
охлаждане, вентилация, пасивни 
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охлаждане, вентилация и осветление; слънчева енергия, засенчване и 
осветление; те се изразяват в kWh/m2

на година;

Or. en

Обосновка

Определението за „енергийни характеристики на сграда“ следва да включва намалено 
отопление и намалено охлаждане. KWh/m2 на година е единственият индикатор, 
който осигурява надеждна информация относно потреблението на енергия от сграда.

Изменение 153
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „първична енергия“ означава 
възобновяема или невъзобновяема
енергия, която не е преминала през 
процес на преобразуване или 
трансформиране;

(4) „първична енергия“ означава 
енергия от възобновяеми или 
невъзобновяеми източници, която не е 
преминала през процес на 
преобразуване или трансформиране;

Or. en

Обосновка

Следва да има последователност между определенията в политиките на ЕС. 
Промяната във формулировката се предлага, за да се направи пряка препратка към
определението на „енергия от възобновяеми източници“ съгласно член 2, буква а) от 
Директивата относно възобновяемите енергийни източници, приета на пленарното 
заседание на Европейския парламент от 17 декември 2008 г.
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Изменение 154
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) "първична енергия” означава 
възобновяема или невъзобновяема 
енергия, която не е преминала през 
процес на преобразуване или 
трансформиране; 

(4) „първична енергия” означава 
невъзобновяема енергия, която не е 
преминала през процес на 
преобразуване или трансформиране;

Or. de

Обосновка

Ако възобновяемите енергийни източници се включат в това определение няма да има 
сгради с ниско потребление на енергия, тъй като дори слънчевата енергия трябва да 
премине през процес на трансформиране. Включването на възобновяеми енергийни 
източници тук отива твърде далеч.

Изменение 155
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „енергия от възобновяеми 
източници“ означава енергия от 
възобновяеми неизкопаеми 
източници: вятърна, слънчева, 
въздушно-термална енергия, 
хидротермална енергия и океанска 
енергия, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за 
отпадни води и биогазове;

Or. en



AM\768653BG.doc 83/115 PE420.139v01-00

BG

Обосновка

Енергията от възобновяеми енергийни източници играе значителна роля в 
предложението за преработка и поради това за нея следва да бъде дадено съответно 
определение. Следва да има последователност между определенията в политиките на 
ЕС. Предложеното определение е съгласно член 2, буква а) от Директивата относно 
възобновяемите енергийни източници, приета на пленарното заседание на 
Европейския парламент от 17 декември 2008 г.

Изменение 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, 
стени, основи, носеща плоча, таван, 
покрив и изолация;

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава интегрирани 
компоненти на дадена сграда, които 
отделят вътрешната от външната среда 
на сградата;

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури последователност между определенията, думата „елемент“
следва да замести „елемент“ в определението за „външни ограждащи елементи на 
сградата“, тъй като за „външни ограждащи елементи на сградата“ вече е дадено 
определение в новото предложение за определение. Включените елементи (вече 
компоненти) могат да бъдат заличени, тъй като те са включени в предложението за 
определение за „външни ограждащи компоненти“. Използването на термина 
„интегрирани“ има за цел да обозначи компонентите, които представляват 
функционална част от термалната обвивка.
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Изменение 157
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 2 - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“:  означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, стени, 
основи, носеща плоча, таван, покрив и 
изолация;

5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“:  означава компонентите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, 
системи и методи за засенчване, 
стени, основи, носеща плоча, таван, 
покрив и изолация, които обуславят 
енергийната ефективност на 
сградата и не са обхванати от 
техническата система на сградата;

Or. fr

Обосновка

Външните ограждащи елементи на сградата се отнасят до всички компоненти на 
сградата. Необходимо е да се съблюдава всички отделни елементи на сградата да 
бъдат подчинени на същите критерии за енергийна ефективност като техническите 
системи на сградата. 

Изменение 158
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“:  означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, стени, 
основи, носеща плоча, таван, покрив и 
изолация;

5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“:  означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, стени, 
основи, носеща плоча, таван, покрив и 
съвкупност от изолационни системи;
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Or. fr

Обосновка

Изолацията не е единен продукт или единна техника. Съществуват различни 
изолационни системи, отнасящи се до различни части от външните ограждащи 
елементи на сградата (покрив, стени, прозорци, термични мостове и т.н.).  
Следователно, в настоящето определение поради  съображения за точност е 
необходимо да се отчита съвкупността от тези изолационни системи. 

Изменение 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, 
стени, основи, носеща плоча, таван, 
покрив и изолация;

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава елементи на дадена 
сграда, които отделят вътрешната от 
външната среда на сградата;

Or. en

Обосновка

Определение за външни ограждащи елементи на сградата като цяло следва да бъде 
дадено отделно от това за компонентите.

Изменение 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „външен ограждащ компонент“ 
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означава самостоятелна или 
интегрална част от сградата, 
включително прозорци, засенчване, 
външни врати, стени, основи, носеща 
плоча, таван, покрив и изолация, 
която оказва въздействие върху 
енергийните характеристики на 
сградата и не се покрива от 
техническата сградна инсталация;

Or. en

Обосновка

Определение на „външен ограждащ компонент“ е необходимо с цел да се избегнат 
различните тълкувания на компонентите от страна на държавите-членки и да се 
гарантира, че отделните елементи са предмет на минимални изисквания по 
отношение на основните характеристики по същия начин, както и техническите 
сградни инсталации. Това също така ще постави външните ограждащи компоненти 
на равна основа с техническите сградни инсталации при изчисляването на 
оптималните равнища на инвестиционните разходи за жизнения цикъл на сградата.

Изменение 161
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „външен ограждащ компонент“ 
означава самостоятелна или 
интегрална част от сградата, 
включително прозорци, засенчване, 
стени, основи, носеща плоча, таван, 
покрив и изолация, която оказва 
въздействие върху енергийните 
характеристики на сградата и не се 
покрива от техническата сградна 
инсталация;

Or. en
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Обосновка

Определение на „външен ограждащ компонент“ е необходимо с цел да се избегнат 
различните тълкувания на компонентите от страна на държавите-членки и да се 
гарантира, че отделните елементи са предмет на минимални изисквания по 
отношение на основните характеристики по същия начин, както и техническите 
сградни инсталации.

Изменение 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „външен ограждащ компонент“ 
означава самостоятелна или 
интегрална част от сградата, която 
оказва въздействие върху енергийните 
характеристики на сградата и не се 
покрива от техническата сградна 
инсталация и която включва 
прозорци, засенчване, външни врати, 
стени, основи, носеща плоча, таван, 
покрив (включително изолация).

Or. en

Обосновка

Към член 2 следва да бъде добавено определение на „компонент/елемент“ с цел да се 
избегнат двусмислени тълкувания от страна на държавите-членки и да се гарантира, 
че отделните елементи са предмет на минимални изисквания по отношение на 
основните характеристики по същия начин, както и техническите сградни 
инсталации, и са поставени на равна основа с тях при изчисляването на оптималните 
равнища на инвестиционните разходи за жизнения цикъл на сградата.
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Изменение 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) "изолационна система": всяка 
система, имаща за цел да намали 
загубата на топлина и емисиите на 
въглероден диоксид чрез външни 
ограждащи елементи на сградата, по-
конкретно на равнището на:

- покрива,
- стените, пода и таваните,
- прозорците, дограмата на 
прозорците и плъзгащи се капаци на 
прозорци,
- термични мостове, и
- всякакъв вид структурна връзка на 
сградата, предпоставка за загуба на 
топлина;

Or. fr

Обосновка

С оглед постигане на яснота на текста е уместно да се внесе уточнение по 
отношение на изолационните системи в зависимост от засегнатите части от 
външните ограждащи елементи на сградата  и да се подчертаят функциите на 
изолацията, състоящи се в намаляване на загубата на топлина и на емисиите на CO2. 
От съображения за придържане към икономическата логика е уместно също да се 
обърне внимание на всяка система, за да се определи тази или тези, които най-
подходящо биха намалили загубата на топлина и емисиите на CO2.
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Изменение 164
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „основен ремонт“ означава ремонт
на сграда, при който

(6) „основен ремонт“ означава 
преустройство на дадена сграда или 
група подобни сгради, при което
общите разходи, свързани с 
преустройството или с техническите 
инсталации, служещи за отопление, 
охлаждане, вентилация и рекуперация 
на топлина, са над 1/3 от стойността на 
преустрояваните обекти, без 
стойността на земята, върху която са 
разположени;

а) общите разходи за ремонта, свързан
с корпуса на сградата или 
техническите сградни инсталации, са 
над 25 % от стойността на сградата, без 
стойността на земята, върху която е 
разположена сградата, или
б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

Or. pl

Обосновка

Не е задължително ремонтът да засяга непременно корпуса на сградата; възможно е 
да се отнася до малки проекти с цел добавяне на функционални елементи, а също така 
покриване на балкони и преустройство на покриви. Поради тази причина е 
препоръчително да не се налага изкуствено ограничение като процент от 
повърхността на корпуса на сградата. Проектантите биха имали по-голяма свобода 
на действие при вземането на решения, ако за критерий се използва стойността на 
обекта.
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Изменение 165
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата, или

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
външните ограждащи елементи на 
сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 10% от стойността 
на сградата, без стойността на земята, 
върху която е разположена сградата, 
или

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

б) ремонтът обхваща над 10% от площта 
на външните ограждащи елементи на 
сградата;

Or. en

Изменение 166
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата, или

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
външните ограждащи елементи на 
сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 15 % от стойността 
на сградата, като в този случай 
стойността трябва да се базира на 
актуалните строителни разходи, без 
стойността на земята, върху която е 
разположена сградата, или

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 

б) ремонтът обхваща над 15% от площта 
на външните ограждащи елементи на 
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елементи на сградата; сградата;

Or. en

Обосновка

За да се използва по-добре потенциалът за подобряване на енергийните 
характеристики стойностите в определението за „основен ремонт“ трябва да 
бъдат намалени. За сравнително мащабни ремонти е възможна дерогация с праг от 
15%. Във всеки случай за цяла Европа трябва да бъде хармонизиран референтният 
размер за стойността на сградите и той следва да се базира на строителните 
разходи.

Изменение 167
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

(6) „основен ремонт“ означава ремонт 
на сграда, при който

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата, или

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
външните ограждащи елементи на 
сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 15% от стойността 
на сградата, без стойността на земята, 
върху която е разположена сградата, 
или

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

б) ремонтът обхваща над 15% от площта 
на външните ограждащи елементи на 
сградата;

Or. en

Обосновка

Необходим ни е по-амбициозен праг за „основен ремонт“, тъй като това ще увеличи 
използването на разходно оптималните компоненти, които са най-подходящи за 
енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 168
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 2 - точка 6 - точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата или

a) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата, включително 
изолационните системи или 
техническите сградни инсталации, са 
над 25 % от стойността на сградата, без 
стойността на земята, върху която е 
разположена сградата или

Or. fr

Обосновка

Би било полезно изрично да се подчертае, че ремонтните работи, които засягат 
външните ограждащи елементи на сградата трябва да обхващат изолационните 
системи, за да могат да допринесат за подобряване на енергийната ефективност на 
сградата.

Изменение 169
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата, или

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
външните ограждащи елементи на 
сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 25 % от стойността 
на сградата (като тази стойност се 
базира на актуалните строителни 
разходи в съответната държава-
членка), без стойността на земята, върху 
която е разположена сградата, или

Or. en
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Обосновка

Важно е да се хармонизира начинът, по който в отделните държави-членки се 
изчислява стойността на сградите; поради това се предлага стойността да се 
базира на строителните разходи в държавата-членка, с цел да се постигне общ 
подход в целия Европейски съюз.

Изменение 170
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
корпуса на сградата или техническите 
сградни инсталации, са над 25 % от 
стойността на сградата, без стойността 
на земята, върху която е разположена 
сградата, или

а) общите разходи за ремонта, свързан с 
външните ограждащи елементи на 
сградата или техническите сградни 
инсталации, са над 25% от стойността 
на сградата, без стойността на земята, 
върху която е разположена сградата 
(критериите за определяне на 
стойността на сградата и на земята 
следва да бъдат определени от всяка 
държава-членка на национално 
равнище), или

Or. en

Обосновка

Критериите за определяне на стойността трябва да бъдат определени на национално 
равнище поради различните обстоятелства в различните държави-членки.

Изменение 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ремонтът обхваща над 25 % от б) ремонтът обхваща над 25 % от 
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площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

площта на външните ограждащи 
елементи на сградата и има 
непосредствено въздействие върху 
енергийните характеристики на 
сградата;

Or. en

Обосновка

Това пояснение се изисква с цел да се избегне включването в определението за „основен 
ремонт“ на работи по поддръжката на сградата, като напр. пребоядисване.

Изменение 172
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата, с изключение на 
редовната поддръжка като 
пребоядисването;

Or. en

Обосновка

Определението на това, какво представлява основният ремонт продължава да бъде 
неясно. Понятието за ремонт на 25% от площта на външните ограждащи елементи 
на сградата потенциално би могло да включва обикновено пребоядисване или ремонт 
на покрива и поради това е твърде широко.
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Изменение 173
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) “сертификат за енергийните 
характеристики ” означава  сертификат, 
признат от държавите-членки или от 
юридическо лице, определено от тях, 
който посочва  енергийните 
характеристики на дадена сграда или 
части от нея, изчислени съобразно 
методика, приета в съответствие с член 
3;

(8)  „сертификат за енергийните 
характеристики ” означава  сертификат, 
признат от държавите-членки или от 
юридическо лице, определено от тях, 
който посочва  енергийните 
характеристики на дадена сграда или 
части от нея, определени съобразно 
методика, приета в съответствие с член 
3;

Or. de

Обосновка

Терминологична съгласуваност с приложение І.

Изменение 174
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава равнището на разходи през 
цялостния жизнения цикъл на дадена 
сграда, което води до използване на 
най-добрите съществуващи 
технологии и най-високите 
изисквания за енергийни 
характеристики на сградата. Тези 
разходи се определят, като се отчитат 
инвестиционните разходи, разходите за 
поддръжка и експлоатационните 
разходи (включително разходите за 
енергия), приходите от произведена 
енергия, където е приложимо, и 
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разходите за изваждане от употреба, 
където е приложимо и екологични 
разходи, включително 
икономическите разходи, свързани с 
изменението на климата, както и 
други социални разходи;

Or. en

Обосновка

Разходно оптималното равнище на минималните изисквания за енергийни 
характеристики, получено по методиката на Комисията, следва също така да 
отчита икономическите разходи, свързани с това, че не се намаляват емисиите на 
парникови газове от сградите. Те не само следва да бъдат постигнати на разумна 
цена, но също така да налагат изисквания по отношение на икономията на енергия, 
така че да бъдат постигнати най-високите възможни изисквания за енергийни 
характеристики на сградата.

Изменение 175
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи по време на жизнения цикъл на 
мерките за енергийна ефективност,, 
което се определя като се отчитат 
инвестиционните разходи, разходите за 
поддръжка и експлоатационните 
разходи (включително разходите за 
енергия), приходите от произведена 
енергия, където е приложимо, и 
разходите за изваждане от употреба, 
където е приложимо, и 
действителните приходи от наем за 
сгради, отдадени под наем;

Or. de
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Обосновка

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Изменение 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава икономически оптималното 
съотношение между енергийните 
характеристики и разходите през 
цялостния жизнения цикъл на дадена 
сграда, което е определено, като се 
отчитат инвестиционните разходи, 
разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение включва само цена/разходи, равнището на икономия на 
енергия не се взема предвид. По-добре е да се използва оптималното съотношение на 
енергийни характеристики и разходи.
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Изменение 177
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, външните разходи и ползи, 
разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

Or. en

Обосновка

Екологични разходи и ползи са от огромно значение и също следва да бъдат взети 
предвид.

Изменение 178
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
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където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, както и 
екологичните разходи, където е 
приложимо;

Or. en

Обосновка

Важно е също така да се вземат предвид и да се интернализират екологичните 
разходи на сградите, с цел да се постигне икономически оптимално равнище в 
дългосрочните енергийни характеристики на сградите.

Изменение 179
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 – точка 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо, различните видове сгради 
и различните периоди на 
възвращаемост за участниците;

Or. en

Обосновка

Важно е решенията относно енергийната ефективност да се базират на анализ на 
това, кое е оптимално от разходна гледна точка, не трябва обаче да се забравя, че в 
това отношение ще има разлики в зависимост от сградите и участниците. В случай 
на отношения собственик - наемател често разходите ще се поемат от собственика, 
докато наемателят ще се ползва от изгодите от направената инвестиция и това 
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определено представлява пречка пред реалните подобрения.

Изменение 180
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 2 – точка 10 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, и разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо;

(10) „равнище на оптимални разходи“ 
означава най-ниското равнище на 
разходи през цялостния жизнения цикъл 
на дадена сграда, което е определено, 
като се отчитат инвестиционните 
разходи, разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи 
(включително разходите за енергия), 
приходите от произведена енергия, 
където е приложимо, разходите за 
изваждане от употреба, където е 
приложимо, различните видове сгради 
и различните периоди на 
възвращаемост за участниците;

Or. en

Обосновка

Важно е решенията относно енергийната ефективност да се базират на анализ на 
това, кое е оптимално от разходна гледна точка, не трябва обаче да се забравя, че в 
това отношение ще има разлики в зависимост от сградите и участниците. В случай 
на отношения собственик - наемател често разходите ще се поемат от собственика, 
докато наемателят ще се ползва от изгодите от направената инвестиция и това 
определено представлява пречка пред реалните подобрения.
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Изменение 181
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) „вентилация за възстановяване 
на топлоенергията“ означава 
централизирана или 
децентрализирана система с 
непрекъснат въздушен поток, 
използваща топлобменници за пренос 
на енергията от изведения въздух към 
постъпилия въздух;

Or. en

Обосновка

Вентилацията за възстановяване на топлоенергията се нуждае от ясно определение и 
е включена в измененията на член 6, член 7 и член 14a (нов).

Изменение 182
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „термопомпа“ означава
съоръжение или инсталация, които 
извличат топлина с ниска 
температура от въздух, вода или земя 
и я подават към сградата.

(14) „термопомпа“ означава уред,
съоръжение или инсталация, които 
пренасят топлина от естествената 
обкръжаваща среда, като въздух, вода 
или почва към сграда или промишлени 
съоръжения чрез обръщане на 
естествения топлинен поток по 
такъв начин, че той да протича от 
по-ниска към по-висока температура. 
Количеството обкръжаваща енергия, 
уловена от термопомпите, която 
следва да се счита за възобновяема 
енергия по смисъла на настоящата 
директива, се установява съгласно 
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Директива 2009/.../ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за 
насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Определението за термопомпа и методиката за изчисляване на количеството 
първична енергия и на ефективността на такива съоръжения трябва да съответства 
на приетата наскоро директива за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 183
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „термопомпа“ означава
съоръжение или инсталация, които 
извличат топлина с ниска 
температура от въздух, вода или земя 
и я подават към сградата.

(14) „термопомпа“ означава централен 
блок с електрическа охладителна 
система, осигуряващ отопление на 
помещения и топла вода за битови 
нужди в сгради чрез извличане на 
топлина с ниска температура от 
външни носители като въздух, вода 
или почва;

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията оставя възможност за използване на климатични 
инсталации като термопомпи. Климатичните инсталации не са годни да 
произвеждат вода за битови нужди и вече са включени  в предложението към член 2, 
параграф 11.
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Изменение 184
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „термопомпа“ означава
съоръжение или инсталация, които 
извличат топлина с ниска температура 
от въздух, вода или земя и я подават към 
сградата.

(14) „термопомпа“ означава съоръжение 
или инсталация, които извличат топлина 
или студ с ниска температура от 
въздух, вода или земя и я подават към 
сградата.

Or. en

Обосновка

Геотермалната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия, 
централно отопление и други преки употреби или евентуално за съоръжения като 
термопомпи, за отопляване или охлаждане на самостоятелни домове или колективни 
сгради или за третични дейности.

Изменение 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) „осветителна система“ 
означава комбинацията от 
компоненти, които се изискват за 
постигане на определено равнище на 
осветеност.

Or. en
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Изменение 186
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) „централно отопление или 
охлаждане” означава подаване на 
топлинна енергия под формата на 
пара, топла вода или охладена 
течност чрез мрежа, от централен 
производствен източник към 
множество сгради за използване за 
загряване или охлаждане  на 
помещения или процеси или за 
загряване на вода;

Or. de

Обосновка

В директивата следва да има определение на централно отопление или охлаждане. 
Това са важни инфраструктури, които позволяват постигането на взаимодействие 
между енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Изменение 187
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 - точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14 а) "помпи за възвръщаема 
топлина": апарат или инсталация, 
които могат да доставят топлина и 
охлаждане на дадена сграда, 
използвайки за ресурси въздуха, водата 
и почвата.

Or. fr
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Обосновка

Важно е да се включат помпите за възвръщаема топлина в приложното  поле на 
членове 13 и 14 поради мащабното им развитие. Уместно е също така да се 
предостави ясно определение на общностно равнище.

Изменение 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) „енергийна бедност“ означава 
състоянието, при което дадено 
домакинство трябва да похарчи 
повече от 10% от доходите си за 
сметки за енергия за отопление на 
своя дом до приемлив стандарт, въз 
основа на равнищата, препоръчани от 
Световната здравна организация.

Or. en

Обосновка

Технически необходимо е да се определи „енергийната бедност“, термин, посочен в 
изменение 31.

Изменение 189
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) „жилищна енергийна бедност“ 
означава състояние, при което дадено 
домакинство не може да си позволи 
да плаща за достатъчно равнище на 
отопление и охлаждане, топла вода 
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за битови нужди и електричество за 
осветление и домакински уреди 
съгласно препоръките на Световната 
здравна организация или харчи повече 
от 10% от приходите на 
домакинството за такива сметки.

Or. en

Обосновка

„Жилищна енергийна бедност“ се препоръчва вместо предложеното от докладчика 
„енергийна бедност“ с цел да се избегне объркване с липсата на достъп до енергийна 
инфраструктура, която липса понякога се нарича „енергийна бедност“. В 
Обединеното кралство за „значителна част“ е определено изразходването за енергия 
на 10 процента от приходите на домакинството. „Жилищната енергийна бедност“ е 
включена като предложение за изменение към член 7 и член 9а.

Изменение 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) „проектиране на осветителни 
системи“ означава схема или чертеж, 
представящи детайлите на 
конфигурацията и оформлението на 
осветителните тела, включително 
свързаното с тях контролно 
оборудване.

Обосновка

Целта на проектирането на осветителни системи е подборът на правилните 
критерии за осветлението в съответствие с хармонизираните европейски 
стандарти, като се използват осветителни системи с възможно най-висока 
енергийна ефективност.

Or. en
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Изменение 191
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат
методика за изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите в 
съответствие с  общата рамка, изложена 
в приложение І.

До 31 декември 2009 г. Комисията 
определя методика за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите в съответствие с  общата 
рамка, изложена в приложение І.. 
Методиката прави разграничение 
между нови и съществуващи сгради, 
както и между различните категории 
сгради и климатични зони; 
методиката интегрира външни 
фактори в изчисленията на 
оптималните разходи.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

Or. en

Обосновка

С цел да се постигне прозрачност и простота, методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на сградите трябва да бъде хармонизирана възможно 
най-скоро. Тази методика следва да отчита разликите между нови и съществуващи 
сгради, между различните категории сгради и между климатичните зони.
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Изменение 192
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат методика за 
изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите в 
съответствие с  общата рамка, изложена 
в приложение І.

Държавите-членки прилагат 
сравнителна методика за изчисляване 
на енергийните характеристики на 
сградите в съответствие с  общата 
рамка, изложена в приложение І.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите-членки се използват различни метрични системи, това ги 
възпрепятства да съпоставят енергийната ефективност на техните сгради.

Изменение 193
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат методика за 
изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите в 
съответствие с  общата рамка, изложена 
в приложение І. 

Държавите-членки прилагат методика за 
изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите въз основа 
на използването на първична енергия
в съответствие с  общата рамка, 
изложена в приложение І.

Or. fr

Обосновка

Уместно е да се вземе предвид енергията, необходима за удовлетворяване на 
крайното потребление на енергия, за да се изчисли реалното въздействие върху 
околната среда, произтичащо от избора на енергийни източници.  Единен метод на 
изчисление на европейско равнище би бил за предпочитане пред натрупване на 
регионални и национални методи.
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Изменение 194
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат методика за 
изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите в 
съответствие с  общата рамка, изложена 
в приложение І.

Държавите-членки прилагат 
хармонизирана методика за 
изчисляване на енергийните 
характеристики на сградите в 
съответствие с  общата рамка, изложена
в приложение І.

В методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите се използват европейските 
стандарти.

Or. en

Обосновка

Общата методика на ЕС за изчисляване на енергийната ефективност на сградите 
следва да даде като резултат по-добро хармонизиране на строителния сектор. 
Настоящото предложение би дало право на всяка държава-членка да развива и 
използва своя собствена методика за изчисление. Следва да се гарантира 
съпоставимостта на енергийната ефективност на сградите в целия ЕС.

Вече са разработени европейски стандарти (CEN) за енергийна ефективност . 
Общата методика за изчисление за всички държави-членки следва да се основава на 
тези стандарти, които ще позволят реална европейска хармонизация.

Изменение 195
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите се използват европейските 
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стандарти.

Or. en

Обосновка

Общата методика на ЕС за изчисляване на енергийната ефективност на сградите 
следва да даде като резултат по-добро хармонизиране на строителния сектор. 
Настоящото предложение би дало право на всяка държава-членка да развива и 
използва своя собствена методика за изчисление. Следва да се гарантира 
съпоставимостта на енергийната ефективност на сградите в целия ЕС.

Вече са разработени европейски стандарти (CEN) за енергийна ефективност . 
Общата методика за изчисление за всички държави-членки следва да се основава на 
тези стандарти, които ще позволят реална европейска хармонизация.

Изменение 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложение І установява изискванията за хармонизиран метод на изчисление, който 
да се прилага от всички държави-членки. Методиката за изчисление е хармонизиран 
европейски стандарт. Държавите-членки определят обективни параметри в 
съответствие с методологията.
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Изменение 197
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

заличава се

Or. it

Обосновка

Методиката на изчисление следва да бъде еднаква на общностно равнище.

Изменение 198
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема на 
национално или регионално ниво.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Приложение І ще установява изисквания за хармонизирана методика за изчисляване, 
която ще се прилага от всички държави-членки. Тази методика за изчисляване ще 
представлява хармонизиран Европейски стандарт. Държавите-членки ще предложат 
обективните променливи, които да се използват в методиката.
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Изменение 199
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

Тази методология се основава на 
европейски стандарт, който ще бъде 
разработен в бъдеще.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията ще доведе до фрагментация на пазара. 
Разработването на европейски стандарт е в интерес на съпоставимостта.

Изменение 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

Методиката се приема  на национално 
ниво. Стандартите за енергиен 
анализ на сградите се оценяват на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Методиката се приема на национално равнище с цел да се избегне диференциацията в 
изчисляването на енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 201
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

Тази методика се въвежда на 
национално или регионално ниво.

Or. en

Обосновка

Общата методика на ЕС за изчисляване на енергийната ефективност на сградите 
следва да даде като резултат по-добро хармонизиране на строителния сектор. 
Настоящото предложение би дало право на всяка държава-членка да развива и 
използва своя собствена методика за изчисление. Следва да се гарантира 
съпоставимостта на енергийната ефективност на сградите в целия ЕС.

Вече са разработени европейски стандарти (CEN) за енергийна ефективност . 
Общата методика за изчисление за всички държави-членки следва да се основава на 
тези стандарти, които ще позволят реална европейска хармонизация.

Изменение 202
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

Тази методика се приема на национално 
или регионално ниво след консултации 
с публичния сектор и други 
заинтересовани лица.

Or. en

Обосновка

Прозрачността и адекватното провеждане на консултации са от съществен 
значение за гарантирането на успешното заемане на водеща позиция на публичния 
сектор, към което се стреми предложението за преработка на директивата.   
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Заинтересованите страни имат необходимите познания и експертен опит от първа 
ръка, за да оценят техническата изпълнимост на всякакви запланувани мерки и могат 
да предложат ценен поглед върху разработването на по-ефективни и дългосрочни 
подобрения в енергийните характеристики на сградите.

Изменение 203
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази методика се приема  на 
национално или регионално ниво.

Тази методика се приема на национално 
или регионално ниво след консултации 
със съответните заинтересовани 
лица.

Or. en

Обосновка

Прозрачността и адекватното провеждане на консултации са от съществен 
значение.  Заинтересованите страни имат необходимите познания и експертен опит 
от първа ръка, за да оценят техническата изпълнимост на всякакви запланувани 
мерки и могат да предложат ценен поглед върху разработването на по-ефективни и 
дългосрочни подобрения в енергийните характеристики на сградите.

Изменение 204
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по 
прозрачен начин и включват 
показател за емисиите на CО2 и за 
потреблението на първична енергия.

Or. en
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Обосновка

Общата политическа цел на настоящата директива е да бъдат намалени емисиите 
на CО2 от сградите. Поради това тази цел следва да бъде изрично посочена в член 3.

Изменение 205
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по 
прозрачен начин и включват 
показател за емисиите на CО2 и за 
потреблението на първична енергия.

Or. en

Обосновка

Общата политическа цел на настоящата директива е да бъдат намалени емисиите 
на CО2 от сградите. Поради това тази цел следва да бъде изрично посочена в член 3.
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