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Изменение 361
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. За 
нежилищните сгради се създава 
единен хармонизиран сертификат за 
енергийни характеристики, за да се 
позволи на икономическите 
оператори, действащи на 
територията на ЕС, да сравняват и 
подобряват своите енергийни 
характеристики. Сертификатът за 
енергийни характеристики включва 
енергийните характеристики на сградата 
и референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея да сравнят 
и преценят нейната енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

В момента критериите за оценка и издаване на сертификати за енергийни 
характеристики се различават значително между отделните държави-членки, което 
прави сравняването на енергийните характеристики на строителни обекти в 
различни държави много трудно. Хармонизираният сертификат би позволил на 
дружествата по-лесно да съгласуват и подобряват енергийните характеристики на 
сградите по един по-последователен начин.
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Изменение 362
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. За 
нежилищните сгради се създава 
единен хармонизиран сертификат за 
енергийни характеристики, за да се 
позволи на икономическите 
оператори, действащи на 
територията на ЕС, да сравняват и 
подобряват своите енергийни 
характеристики. Сертификатът за 
енергийни характеристики включва 
енергийните характеристики на сградата 
и референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея да сравнят 
и преценят нейната енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

В момента критериите за оценка и издаване на сертификати за енергийни 
характеристики се различават значително между отделните държави-членки, което 
прави сравняването на енергийните характеристики на строителни обекти в 
различни държави много трудно. Хармонизираният сертификат би позволил на 
дружествата по-лесно да съгласуват и подобряват енергийните характеристики на 
сградите по един по-последователен начин.
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Изменение 363
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата и 
референтни стойности като
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата (изразени 
като минимум чрез цифрови 
показатели за емисии на CO2 и 
потребление на първична енергия, 
както е посочено в приложение I) и 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея да сравнят 
и преценят нейната енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Директивата споменава потребление на първична енергия и емисии на CO2. Поради 
това потреблението на първична енергия и емисиите на CO2 следва постоянно да се 
изискват в сертификата за енергийни характеристики.

Изменение 364
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
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сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите.  
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите.  
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата, 
действително потребената енергия 
годишно, както е посочено в 
приложение І, и референтни стойности 
като минималните изисквания за 
енергийни характеристики, за да 
позволят на собствениците или 
наемателите на сградата или на части от 
нея да сравнят и преценят нейната 
енергийната ефективност.
Ако референтните стойности 
включват показател за емисии на 
CО2, той се изчислява в съответствие 
с приложение I.

Or. fr

Обосновка

За да има последователност и хармонизирани определения за енергийна ефективност 
на сградите, е важно да се вземе предвид единен цифров показател за емисии на 
въглероден двуокис, като посочения в приложение I. Този показател следва да се 
изчислява чрез отчитане на породените или избегнатите емисии на въглероден 
двуокис, в зависимост от увеличението или намалението в потреблението на първична 
енергия. Този единен показател ще улесни установяването на хармонизиран 
сертификат за енергийни характеристики.

Изменение 365
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
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характеристики на сградата и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

характеристики на сградата, разликата 
между изчисленото потребление на 
енергия и действителното 
потребление на енергия и референтни 
стойности като минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея да сравнят 
и преценят нейната енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Стойностите на изчислената енергия, предоставяни в сертификатите, често не 
отговарят на тези на действителния електромер. Поради това е необходимо 
собствениците или наемателите да получават информация за разликата между 
изчисленото потребление на енергия и действителното потребление на енергия.

Изменение 366
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 10 –  параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки, извършени във връзка с 
основен ремонт на ограждащите 
елементи на сградата или на 
техническата(ите) сградна(и) 
инсталация(и) както и 

а) мерки, извършени във връзка с 
основен ремонт на ограждащите 
елементи на сградата, включително 
нейните изолационни системи, или на 
техническата(ите) сградна(и) 
инсталация(и), както и

Or. fr

Обосновка

В препоръките относно ограждащите елементи на сградата следва да присъства 
изрично споменаване на изолационните системи, за да се отговори на целта за 
подобряване на енергийната ефективност.
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Изменение 367
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за отделни части или елементи 
на сградата, които не са обвързани с 
основен ремонт на ограждащите 
елементи на сградата или на 
техническата(ите) сградна(и) 
инсталация(и).

б) мерки за отделни части или елементи 
на сградата, които не са обвързани с 
основен ремонт на ограждащите 
елементи на сградата, включително 
нейните изолационни системи, или на 
техническата(ите) сградна(и) 
инсталация(и).

Or. fr

Обосновка

В препоръките относно ограждащите елементи на сградата следва да присъства 
изрично споменаване на изолационните системи, за да се отговори на целта за 
подобряване на енергийната ефективност.

Изменение 368
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на сбор от стандартни 
условия като оценка на икономиите 
на енергия и залегналите цени на 
енергията и равнищата на лихвите за 
инвестициите, необходими за 
осъществяване на препоръките.

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически, 
функционално и икономически
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 

Or. en
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Обосновка

Докато включването на препоръки в сертификата за енергийни характеристики се 
приема много добре, изглежда съмнително дали от експертите, провеждащи 
процедурите по сертифициране, може да се очаква да са в състояние да изчислят 
икономиите на енергия, произтичащи от прилагането на мерки за енергийна 
ефективност, или лихвените равнища за необходимите инвестиции. Поради това 
следва да е достатъчно да се включи препратка към допълнителна информация за 
рентабилността на препоръките.

Изменение 369
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на сбор от стандартни 
условия като оценка на икономиите 
на енергия и залегналите цени на 
енергията и равнищата на лихвите за 
инвестициите, необходими за 
осъществяване на препоръките.

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачни показания 
относно тяхната рентабилност. 

Or. de

Обосновка

Енергийните сертификати не могат да заменят енергийните консултации, а просто 
предоставят информация. Консултациите трябва също да вземат предвид текущите 
цени на енергията, тяхното евентуално развитие, лихвените проценти и тенденциите 
в лихвените проценти, както и допълнителни параметри. Енергийните сертификати 
не могат да изпълнят тази задача. Те просто представят моментното състояние за 
подпомагане на сравняването.
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Изменение 370
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на сбор от стандартни 
условия като оценка на икономиите 
на енергия и залегналите цени на 
енергията и равнищата на лихвите за 
инвестициите, необходими за 
осъществяване на препоръките.

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност.

Or. de

Обосновка

Предложените изчисления на рентабилността отиват отвъд границите на 
„сертификат за енергийни характеристики“ и биха изискали значителни 
допълнителни финансови ресурси, които от своя страна биха се превърнали в тежест 
за физическите  лица под формата на такси. Изчисленията на рентабилността 
следва да са запазени за солидни енергийни консултации, потърсени на доброволни 
начала.

Изменение 371
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация, 
включваща като минимум ясно 
посочване на изчисления потенциал 
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основава на сбор от стандартни условия 
като оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките.

на мярката за икономии на енергия, 
нетната сегашна стойност и 
инвестиционните разходи за 
конкретната сграда или вид сграда. 
Оценката се основава на сбор от 
стандартни условия, които включват
като минимум оценка на икономиите на 
енергия и залегналите цени на 
енергията, финансови или данъчни 
стимули и равнищата на лихвите за 
инвестициите, необходими за 
осъществяване на препоръките.

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на собствениците на сгради да прилагат препоръките, 
сертификатът за енергийни характеристики следва да предоставя необходимата 
минимална информация, в частност относно икономиите за всяка отделна мярка и 
относно данъчните и финансовите стимули, свързани с препоръките. Тъй като 
нямаме намерение да ограничаваме избора на потребителите, при положение че те 
имат желание да направят колкото се може повече за подобряване на 
ефективността на своите сгради, думата „рентабилност“ е заличена.

Изменение 372
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се основава 
на сбор от стандартни условия като 
оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност и срок на 
изплащане на първоначалната 
инвестиция в съответствие с 
приложимите строителни разходи на 
пазара на държавите-членки към 
момента на издаване на 
сертификата. Оценката на 
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препоръките. рентабилността се основава на сбор от 
стандартни условия, като оценка на 
икономиите на енергия и залегналите 
цени на енергията, наличните 
финансови или данъчни стимули и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките.

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на стимули за собствениците на сгради за прилагане на 
препоръките, съдържащи се в сертификатите за енергийни характеристики, 
сертификатът следва да предоставя информация за срока на изплащане на 
първоначалната инвестиция и за финансовите и данъчните стимули, свързани с 
препоръките.

Изменение 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се основава 
на сбор от стандартни условия като 
оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките.

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически, 
функционално и икономически
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се основава 
на сбор от стандартни условия, като 
оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките. 

Or. en
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Обосновка

С цел ефективност на настоящата директива, всички необходими мерки за 
предприемане следва да са рентабилни и технически осъществими.

Изменение 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически 
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се основава 
на сбор от стандартни условия като 
оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките.

3. Съдържащите се в сертификата за 
енергийни характеристики препоръки 
трябва да бъдат технически, 
функционално и икономически
осъществими за конкретната сграда и да 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се основава 
на сбор от стандартни условия, като 
оценка на икономиите на енергия и 
залегналите цени на енергията и 
равнищата на лихвите за инвестициите, 
необходими за осъществяване на 
препоръките.

Or. en

Изменение 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки гарантират, 
че публичните органи и публичните и 
частни институции, които 
обикновено предоставят финансиране 
за закупуването или ремонта на 
сгради в държавата-членка, се 
съгласяват да приемат оценките и 
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препоръките, съдържащи се в 
сертификатите за енергийни 
характеристики, издадени съгласно 
техните национални и регионални 
сертификационни схеми, като такива 
с достатъчно качество за образуване 
на основа за определяне на равнището 
и условията на финансовите 
стимули, данъчните мерки и 
кредитните условия.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране, че националните сертификати за енергийни характеристики 
играят смислена роля на пазара на недвижимо имущество, е необходимо да се 
гарантира, че тяхното качество, равнище на детайлност и надеждност са 
достатъчни, за да се използват като финансови инструменти.

Изменение 376
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки гарантират, 
че публичните органи и публичните и 
частни институции, предоставящи 
финансиране, се съгласяват да 
приемат оценките и препоръките, 
съдържащи се в сертификатите за 
енергийни характеристики, издадени 
съгласно техните национални и 
регионални сертификационни схеми, 
като такива с достатъчно качество 
за образуване на основа за определяне 
на равнището и условията на 
финансовите стимули, данъчните 
мерки и кредитните условия.

Or. en
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Обосновка

С цел гарантиране, че националните схеми за енергийни характеристики играят 
смислена роля на пазара на недвижимо имущество, необходимо е да се гарантира, че 
тяхното качество, равнище на детайлност и надеждност са с достатъчно качество 
за образуване на основа за определяне на равнището и условията на финансовите 
стимули, данъчните мерки и кредитите. В това отношение изискването, държавните
органи и кредитните институции да одобряват тяхното качество и полезност, е 
добър начин за постигане на тази цел.

Изменение 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът да получи по-подробна 
информация относно направените в 
сертификата препоръки. Освен това в 
него се съдържа информация за 
стъпките, които трябва да бъдат 
предприети за изпълнение на 
препоръките.

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът или наемателят да 
получи по-подробна информация 
относно направените в сертификата 
препоръки.  Освен това в него се 
съдържа информация за стъпките, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на препоръките, 
включително информация за налични 
данъчни и финансови стимули и 
възможности за финансиране.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране, че националните сертификати за енергийни характеристики 
играят смислена роля на пазара на недвижимо имущество, е необходимо да се 
гарантира, че тяхното качество, равнище на детайлност и надеждност са 
достатъчни, за да се използват като финансови инструменти.
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Изменение 378
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът да получи по-подробна 
информация относно направените в 
сертификата препоръки. Освен това в 
него се съдържа информация за 
стъпките, които трябва да бъдат 
предприети за изпълнение на 
препоръките.

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът или наемателят да 
получи по-подробна информация 
относно направените в сертификата 
препоръки. Освен това в него се 
съдържа информация за стъпките, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на препоръките, и за това, 
кои механизми са налични за 
финансиране на прилагането на 
препоръките за подобряване на 
енергийните характеристики на 
съответните сгради.

Or. en

Изменение 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът да получи по-подробна 
информация относно направените в 
сертификата препоръки. Освен това в 
него се съдържа информация за 
стъпките, които трябва да бъдат 
предприети за изпълнение на 
препоръките.

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът или наемателят да 
получи по-подробна информация 
относно направените в сертификата 
препоръки. Освен това в него се 
съдържа информация за стъпките, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на препоръките, 
включително информация за налични 
данъчни и финансови стимули и 
възможности за финансиране.
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Or. en

Изменение 380
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът да получи по-подробна 
информация относно направените в 
сертификата препоръки. Освен това в 
него се съдържа информация за 
стъпките, които трябва да бъдат 
предприети за изпълнение на 
препоръките.

4. В сертификата за енергийни 
характеристики се посочва къде може 
собственикът или наемателят да 
получи по-подробна информация 
относно направените в сертификата 
препоръки. Освен това в него се 
съдържа информация за стъпките, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на препоръките, 
включително информация за налични 
данъчни и финансови стимули и
възможности за финансиране.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране, че националните схеми за енергийни характеристики играят 
смислена роля на пазара на недвижимо имущество, необходимо е да се гарантира, че 
тяхното качество, равнище на детайлност и надеждност са с достатъчно качество 
за образуване на основа за определяне на равнището и условията на финансовите 
стимули, данъчните мерки и кредитите. В сертификата за енергийни 
характеристики следва да бъде включена информация за финансирането.

Изменение 381
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Публичните органи служат за 
пример и се стремят да изпълняват 



PE421.190v01-00 18/92 AM\771248BG.doc

BG

препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
му на валидност. Държавите-членки 
включват, в рамките на своите 
национални планове, финансови и 
технически мерки за подпомагане на 
публичните органи да приемат 
отрано подобренията в енергийната 
ефективност и да изпълнят 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики, в рамките на срока 
му на валидност. При съставянето на 
националните планове държавите-
членки активно се консултират с 
представители на местните и 
регионални органи в процеса на 
изготвянето на проектите за тях.

Or. en

Обосновка

Подобно е на изменение 33 от Țicău, но публичните органи се нуждаят от специфична 
финансова и техническа подкрепа за подпомагане на прилагането на настоящата 
директива.

Изменение 382
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Препоръките, съдържащи се в 
сертификата за енергийни 
характеристики, издаден за сгради, в 
които се помещават публични органи, 
се изпълняват в рамките на две 
години от датата на издаване на 
сертификата.

Or. en
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Обосновка

Имайки предвид водещата роля на обществените сгради, препоръките в сертификата 
за енергийни характеристики следва винаги да се изпълняват, тъй като тези 
препоръки така или иначе могат да се отправят единствено ако са оптимални от 
гледна точка на разходите.

Изменение 383
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Препоръките, съдържащи се в 
сертификата за енергийни 
характеристики за сгради, в които се 
помещават публични органи, се 
изпълняват в рамките на две години 
от датата на издаване на 
сертификата.

Or. en

Обосновка

Публичните органи трябва да служат за пример: всичките препоръки, съдържащи се 
в сертификата за енергийни характеристики, следва винаги да се прилагат, когато 
дадена сграда е собственост на публичен орган.

Изменение 384
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Сертифицирането на еднофамилни 
къщи може да се основава на оценка на 
друга типична сграда от подобен модел 
и размер, близка по отношение на 
реалното качество на енергийни

6. Сертифицирането на еднофамилни 
къщи може да се основава на оценка на 
друга типична сграда от подобен модел 
и размер, близка по отношение на 
реалното качество на енергийните
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характеристики, ако съответствието 
може да бъде гарантирано от експерта, 
издаващ сертификата за енергийни 
характеристики.

характеристики, ако бъдат взети 
предвид местните климатични 
условия и ако съответствието може да 
бъде гарантирано от експерта, издаващ 
сертификата за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Енергийните характеристики на сградите зависят от климатичните условия във 
всеки регион. Поради това тези климатични условия трябва да се вземат предвид.

Изменение 385
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Сертифицирането на еднофамилни 
къщи може да се основава на оценка на 
друга типична сграда от подобен модел 
и размер, близка по отношение на 
реалното качество на енергийни
характеристики, ако съответствието 
може да бъде гарантирано от експерта, 
издаващ сертификата за енергийни 
характеристики.

6. Сертифицирането на еднофамилни 
къщи може да се основава на оценка на 
друга типична сграда от подобен модел 
и размер, близка по отношение на 
реалното качество на енергийните
характеристики, ако бъдат взети 
предвид местните климатични 
условия и ако съответствието може да 
бъде гарантирано от експерта, издаващ 
сертификата за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Енергийните характеристики на сградите зависят от климатичните условия във 
всеки регион. Поради това тези климатични условия трябва да се вземат предвид.
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Изменение 386
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Валидността на сертификата за 
енергийни характеристики  не може да 
надвишава 10 години.

7. Валидността на сертификата за 
енергийни характеристики  не може да 
надвишава 10 години. В рамките на 
период от три години от датата на 
издаване на сертификата за 
енергийни характеристики 
публичните органи изпълняват 
напълно съдържащите се в него 
препоръки.

Or. en

Обосновка

Публичните органи трябва да служат за пример чрез прилагане на всичките 
препоръки, съдържащи се в сертификата за енергийни характеристики за сгради, 
които са тяхна собственост, в рамките на разумен срок.

Изменение 387
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. По принцип всяка държава-членка 
признава сертификати, издадени от 
други държави-членки, в 
съответствие с насоките.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва взаимно да признават сертификатите си.
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Изменение 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. До 30 юни 2010 г. Комисията 
приема насоки, определящи 
минималните стандарти за 
съдържанието и представянето на 
сертификатите за енергийни 
характеристики. Когато това е 
осъществимо, съдържанието на 
сертификата е налично на езиците, 
които владеят собственикът и 
наемателят. Тази мярка, 
предназначена да измени 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 21, параграф 2.
Всяка държава-членка признава 
сертификатите, издадени от други 
държави-членки, в съответствие с 
тези насоки, и не ограничава 
свободата на предоставяне на 
финансови услуги по причини, 
свързани със сертификат, издаден в 
друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

Важно е да са налице общи европейски насоки, определящи минималните стандарти 
за съдържанието и представянето на сертификата за енергийни характеристики. 
Тези общи стандарти ще подобрят обществено достъпната информация относно 
енергийните характеристики на сградите. Сертификатът следва да е наличен, 
доколкото е осъществимо, на езиците, които владеят и собственикът, и наемателят, 
т.е. поне на основните езици (например английски, френски и т.н.).
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Изменение 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Въз основа на информация, 
получена от държавите-членки, и 
след провеждане на консултации със 
съответните отрасли, до 2011 г. се 
разработва общо за Европейския съюз 
доброволно сертифициране за 
енергийните характеристики на 
сградите, чрез процедурата на 
комитета, посочена в член 21.
До 2012 г. държавите-членки 
въвеждат на своята територия това 
доброволно сертифициране за 
Европейския съюз, което функционира 
успоредно с националната 
сертификационна схема.

Or. en

Обосновка

Търговският сектор би имал полза от доброволен европейски сертификат за 
енергийните характеристики. Наличието на различни национални сертификационни 
схеми във всяка държава-членка на ЕС е довело до значителна разпокъсаност и 
объркване на единния пазар на ЕС. Сравняването на различни национални схеми е 
много трудно дори когато климатът е подобен. Поради това, за международните 
дружества е невъзможно да сравняват или съобщават относителната енергийна
ефективност на сградите, в които се помещават в различните държави.

Изменение 390
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
сертификатът за енергийни 

1. Държавите-членки гарантират, че 
сертификатът за енергийни 
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характеристики е издаден за сгради или 
части от тях, който са построени, 
продадени или отдадени под наем, и за 
сгради, в които обща полезна площ над 
250 m2 е заета от обществен орган.

характеристики е издаден за сгради или 
части от тях, който са построени, 
продадени или отдадени под наем, и за 
сгради, които са заети от обществен 
орган.

Or. en

Обосновка

Всички сгради, в които се помещава обществен орган, трябва винаги да са 
сертифицирани, независимо от техния размер.

Изменение 391
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
сертификатът за енергийни 
характеристики е издаден за сгради или 
части от тях, който са построени, 
продадени или отдадени под наем, и за 
сгради, в които обща полезна площ над 
250 m2 е заета от обществен орган. 

1. Държавите-членки гарантират, че 
сертификатът за енергийни 
характеристики е издаден за сгради или 
части от тях, който са построени, 
продадени или отдадени под наем, и за 
сгради, които са заети от обществен 
орган. 

Or. en

Обосновка

Обществените органи трябва да служат за пример.
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Изменение 392
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Препоръките, съдържащи се в 
сертификата за енергийни 
характеристики за сгради за 
обществено ползване, с обща полезна 
площ над 250 м2, трябва да се 
изпълнят в рамките на две години от 
датата на издаване на сертификата.

Or. pl

Обосновка

Целта е да се осигури стимул за обществения сектор, за да демонстрира по-голяма 
ангажираност и да действа като лидер в процеса, обхванат от тази директива, така 
че мерките, които предприема, да служат за пример и за двата сектора. Би било за 
предпочитане повишаването на стандарта за всички сгради за обществено ползване 
да стане задължително, така че те да изпълнят изискванията, съдържащи се в 
енергийния сертификат, особено тези, които се отнасят единствено за сгради с 
оптимални експлоатационни разходи.

Изменение 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, когато сградите се 
продават като „конструкции“, т.е. 
без отоплителни и климатични 
инсталации, може да се предвидят 
данъчни стимули за купувачи, които 
инвестират в технологични решения, 
които ще намалят потреблението на 
енергия на сградата с определен 
процент спрямо законовите прагове.



PE421.190v01-00 26/92 AM\771248BG.doc

BG

Or. it

Обосновка

Подобряването на енергийната ефективност на дадена сграда повишава нейната 
стойност. Следва да се въведат данъчни стимули за купувачи, включително когато 
сградите се продават като „конструкции“, т.е. без отоплителни и климатични 
инсталации.

Изменение 394
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки изискват, когато 
сгради или части от тях се отдават под 
наем, числовите показатели за 
енергийните характеристики от 
сертификата за енергийни 
характеристики да бъдат обявени във 
всички обяви за отдаване под наем на 
сградата или на части от нея, както 
и сертификатът за енергийни 
характеристики да бъде представен на 
бъдещия наемател.

4. Държавите-членки изискват, когато 
сгради или части от тях се отдават под 
наем, сертификатът за енергийни 
характеристики да бъде представен на 
бъдещия наемател.

Сертификатът за енергийни 
характеристики се предава от 
собственика на наемателя най-късно при 
сключване на договора за отдаване под 
наем.

Копие от сертификата за енергийни 
характеристики се предава от 
собственика на наемателя най-късно при 
сключване на договора за отдаване под 
наем.

Or. de

Обосновка

Оригиналният сертификат винаги трябва да остава при собственика, в противен 
случай наемателят би трябвало да поеме отговорност за евентуалната му загуба. 
Освен това, включването на показатели за енергийните характеристики в обяви би 
породило значителна правна несигурност по отношение на предоставяните 
спецификации.
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Изменение 395
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Целта на сертификатите за 
енергийните характеристики се 
ограничава до осигуряването на 
информация и всички последствия от 
тези сертификати, що се отнася до 
съдебни процеси, се решават 
съобразно националните правила.

Or. de

Обосновка

Комисията е заличила това изречение в своето преработено предложение. То следва 
да остане.

Изменение 396
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Параграфи 1, 3 и 4 се прилагат за 
сгради, при които строителният 
процес е приключил.

Or. en

Обосновка

В някои държави, като Финландия, сертификат за енергийни характеристики може 
да бъде съставен още на етапа на проектиране. В други държави това не е възможно 
до началото или дори до приключването на строителния процес. Общо задължение в 
ЕС за съставяне на сертификат за енергийни характеристики за всички непостроени 
сгради, независимо от етапа на тяхното изграждане, би изискало такава степен на 
промяна в регулирането на строителните дейности в много държави-членки, която 
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би била несъразмерна с потенциалните ползи.

Изменение 397
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Параграфи 1, 3 и 4 се прилагат за 
сгради, при които строителният 
процес е приключил.

Or. en

Изменение 398
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да осигурят, че когато в 
дадена сграда  обща полезна етажна 
площ над 250  кв. м., е заета от
публични власти , сертификатът за 
енергийни характеристики се 
поставя на видно място, ясно видимо 
за обществеността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискването за поставяне на видно място на сертификатите за енергийни 
характеристики във всички сгради, които са често посещавани от обществеността, 
е включено в достатъчна степен в обхвата на член 12, параграф 2. Това заличаване 
премахва изискването за поставяне на видно място на сертификати за енергийни 
характеристики за сгради от обществения сектор, които не са често посещавани от 
обществеността, като гаражи, складове за медицински уреди и за оборудване, при 
които ползите от повишаване на обществената осведоменост са по-ограничени.
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Изменение 399
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да осигурят, че когато в дадена 
сграда обща полезна етажна площ 
над 250  кв. м., е заета от  публични 
власти , сертификатът за енергийни 
характеристики се поставя на видно 
място, ясно видимо за обществеността.

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да осигурят, че когато дадена 
сграда е заета от публични органи, 
сертификатът за енергийни 
характеристики се поставя на видно 
място, ясно видимо за обществеността.

Or. en

Обосновка

Поставянето на видно място на сертификати във всички сгради, заети от публични 
органи, е мярка, обвързана с ниски разходи, която може значително да подобри 
осведомеността на широката общественост по отношение на сертификатите за 
енергийни характеристики и да съдейства за техния по-благосклонен прием.

Изменение 400
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да осигурят, че когато в 
дадена сграда обща полезна етажна 
площ над 250  кв. м., е заета от
публични власти , сертификатът за 
енергийни характеристики се поставя на 
видно място, ясно видимо за 
обществеността.

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да осигурят, че когато дадени 
сгради са заети от публични органи, 
сертификатът за енергийни 
характеристики се поставя на видно 
място, ясно видимо за обществеността.

Or. en
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Обосновка

Обществените сгради винаги трябва да поставят на видно място сертификатите, 
независимо от размера си. Това е мярка, обвързана с ниски разходи, която може 
значително да подобри осведомеността на широката общественост по отношение на 
сертификатите за енергийни характеристики и да съдейства за техния по-
благосклонен прием.

Изменение 401
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки : определят 
необходимите мерки, с които налагат 
извършването на редовни проверки на 
отоплителни инсталации с  котли с 
полезна номинална мощност  над  20 
kW .  Тези инспекции   включват 
оценка на к.п.д.   на котлите и на 
тяхното оразмеряване , съотнесено към 
нуждите от отопление на сградата.

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с които налагат 
извършването на редовни проверки на 
отоплителни инсталации с котли, 
захранвани с невъзобновяемо течно 
или твърдо гориво, с полезна 
номинална мощност над 20 kW. Тези 
инспекции   включват оценка на к.п.д.   
на котлите и на тяхното оразмеряване, 
съотнесено към нуждите от отопление 
на сградата. Държавите-членки могат 
да преустановят тези инспекции при 
наличие на електронна система за 
наблюдение и контрол.

Or. en

Обосновка

Електронната система за наблюдение и контрол подпомага оценяването на 
енергийните характеристики на оборудване и инсталации, потребяващи 
електричество, като така евентуално премахва необходимостта от допълнителни
инспекции.
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Изменение 402
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с които налагат 
извършването на редовни инспекции, 
поне веднъж на всеки две години, на 
термопомпи с полезна номинална 
мощност над 5 kW. При термопомпи, 
които са по-стари от петнадесет 
години, държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване 
на практика за еднократна инспекция 
на цялата отоплителна инсталация. 
Тази инспекция включва анализ на 
к.п.д. на термопомпите и на тяхното 
оразмеряване, съотнесено към 
нуждите от отопление и охлаждане 
на сградата.

Or. fr

Обосновка

Инспекциите също следва да се прилагат за термопомпи с полезна номинална 
мощност над 5 kW (така се обхващат 99% от термопомпите), тъй като те са в 
процес на бързо развитие и изискват сложни компоненти за гарантиране на тяхното 
ефективно функциониране (компресори, датчици, електронни системи за контрол и 
програмиране и др.). Тази преработка, която ограничава обхвата на инспекциите до 
котли и климатични инсталации, възпрепятства ефективността на тези инспекции 
от гледна точка на спестяването на енергия.

Изменение 403
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 2. Държавите-членки могат да 
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определят различна честота на 
инспекциите в зависимост от вида и 
полезната номинална мощност на 
котела на отоплителната инсталация. 
При определяне на честотата на 
инспекциите, държавите-членки вземат 
предвид разходите за инспектиране на 
отоплителната инсталация и 
прогнозираните икономии от разходи за 
енергия, които могат да бъдат 
реализирани в резултат на 
инспектирането.

определят различна честота на 
инспекциите в зависимост от вида и 
полезната номинална мощност на 
отоплителната инсталация. При 
определяне на честотата на инспекциите 
държавите-членки вземат предвид 
разходите за инспектиране на 
отоплителната инсталация и 
прогнозираните икономии от разходи за 
енергия, които могат да бъдат 
реализирани в резултат на 
инспектирането.

Or. en

Обосновка

Инспектирането на цялата отоплителна инсталация, включително котлите, ще 
предотврати ненужни административни тежести и би било по-ефективно.

Изменение 404
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 
държавите-членки могат да решат да
предприемат мерки, за да гарантират 
предоставяне на консултации на 
потребителите по отношение на 
подмяна на котли, други промени в 
отоплителните инсталации и по 
отношение на алтернативни решения за 
оценка на коефициента на полезно 
действие  и на подходящото 
оразмеряване  на котлите. Цялостният 
ефект от този подход  е в общи линии 
съотносим с ефекта, произтичащ от 
разпоредбите на параграфи 2 и 3. 

4. Чрез дерогация от параграфи 1, 1а, 2 
и 3 държавите-членки могат да решат да 
предприемат мерки, за да гарантират 
предоставяне на консултации на 
потребителите по отношение на 
подмяна на котли, други промени в 
отоплителните инсталации и по 
отношение на алтернативни решения за 
оценка на коефициента на полезно 
действие и на подходящото 
оразмеряване на котлите. Цялостният 
ефект от този подход е равностоен на 
ефекта, произтичащ от разпоредбите на 
параграфи 1, 1а, 2 и 3. 

 Ако  държавите-членки изберат  да 
приложат посочените в алинея 1
мерки, те  предоставят отчет до

 Ако държавите-членки изберат
варианта с прилагането на
посочените в първата алинея от 
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Комисията за съотносимостта  на тези 
мерки към мерките от параграфи 1, 2 и 3 
най-късно до 30 юни 2011 г. Държавите-
членки представят тези доклади на 
Комисията на всеки три години. 
Докладите могат да бъде включени в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. 

настоящия параграф мерки, те 
предоставят отчет на Комисията за 
съотносимостта на тези мерки към 
мерките от параграфи 1, 1а, 2 и 3 най-
късно до 30 юни 2011 г. Държавите-
членки представят тези доклади на 
Комисията на всеки три години. 
Докладите могат да бъде включени в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. 

Or. fr

Обосновка

Инспекциите също следва да се прилагат за термопомпи с полезна номинална 
мощност над 5 kW (така се обхващат 99% от термопомпите), тъй като те са в 
процес на бързо развитие и изискват сложни компоненти за гарантиране на тяхното 
ефективно функциониране (компресори, датчици, електронни системи за контрол и 
програмиране и др.). Тази преработка, която ограничава обхвата на инспекциите до 
котли и климатични инсталации, възпрепятства ефективността на тези инспекции 
от гледна точка на спестяването на енергия.

Изменение 405
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични
инсталации с полезна номинална 
мощност над 12 kW. Инспекциите  
включват оценка на коефициентът на 
полезно действие и на оразмеряването   
на климатичната инсталация, 
съотнесена към нуждите от охлаждане 
на сградата. 

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатичните
инсталации. Инспекциите  включват 
оценка на коефициентa на полезно 
действие и на оразмеряването на 
климатичната инсталация, съотнесени
към нуждите от охлаждане на сградата. 

Or. de
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Обосновка

Поради причини, свързани с енергийната ефективност и хигиената, е полезно да се 
извършват редовни проверки на всички климатични инсталации.

Изменение 406
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични 
инсталации с полезна номинална 
мощност над 12 kW. Инспекциите  
включват оценка на коефициентът на 
полезно действие и на оразмеряването   
на климатичната инсталация, 
съотнесена към нуждите от охлаждане 
на сградата.

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични 
инсталации с полезна номинална 
мощност над 12 kW. Инспекциите  
включват оценка на коефициента на 
полезно действие и на оразмеряването   
на климатичната инсталация, 
съотнесени към нуждите от охлаждане 
на сградата. Държавите-членки могат 
да преустановят тези инспекции при 
наличие на електронна система за 
наблюдение и контрол.

Or. en

Обосновка

Електронната система за наблюдение и контрол подпомага оценяването на 
енергийните характеристики на оборудване и инсталации, потребяващи 
електричество, като така евентуално премахва необходимостта от допълнителни 
инспекции.
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Изменение 407
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични 
инсталации с полезна номинална 
мощност над 12 kW. Инспекциите  
включват оценка на коефициентът на 
полезно действие и на оразмеряването   
на климатичната инсталация, 
съотнесена към нуждите от охлаждане 
на сградата. 

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични 
инсталации с полезна номинална 
мощност над 12 kW и термопомпи с 
обръщаемо действие с полезна 
номинална мощност над 5 kW. 
Инспекциите включват оценка на 
коефициента на полезно действие на 
климатичната инсталация и на 
термопомпите с обръщаемо 
действие, както и на тяхното 
оразмеряване, съотнесени към нуждите 
от охлаждане на сградата. 

Or. fr

Обосновка

Инспекциите също следва да се прилагат за термопомпи с полезна номинална 
мощност над 5 kW (така се обхващат 99% от термопомпите), тъй като те са в 
процес на бързо развитие и изискват сложни компоненти за гарантиране на тяхното 
ефективно функциониране (компресори, датчици, електронни системи за контрол и 
програмиране и др.). Тази преработка, която ограничава обхвата на инспекциите до 
котли и климатични инсталации, възпрепятства ефективността на тези инспекции 
от гледна точка на спестяването на енергия.

Изменение 408
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции  на климатични 
инсталации с полезна номинална 

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки за установяване на 
редовни инспекции на климатични 
инсталации с полезна номинална 
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мощност над 12 kW. Инспекциите  
включват оценка на коефициентът на 
полезно действие и на оразмеряването   
на климатичната инсталация, 
съотнесена към нуждите от охлаждане 
на сградата.

мощност над 12 kW и на 
вентилационни системи. Инспекциите  
включват оценка на коефициента на 
полезно действие и на оразмеряването
на климатичната инсталация, 
съотнесени към нуждите от охлаждане 
на сградата.

Or. en

Обосновка

Механичните вентилационни системи често са основните енергопотребяващи 
съоръжения в дадена сграда.

Изменение 409
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.  Държавите-членки могат да 
определят различна честота на 
инспекциите в зависимост от вида и 
полезната номинална мощност на 
климатичната инсталация. При 
определяне на честотата на инспекциите 
държавите-членки вземат предвид 
разходите за инспектиране на 
климатичната инсталация и 
прогнозираните икономии на разходи за 
енергия, които могат да бъдат 
реализирани в резултата на 
инспектирането.

2.  Държавите-членки могат да 
определят различна честота на 
инспекциите в зависимост от вида и 
полезната номинална мощност на 
климатичната инсталация или на 
термопомпите с обръщаемо 
действие. При определяне на честотата 
на инспекциите държавите-членки 
вземат предвид разходите за 
инспектиране на климатичната 
инсталация или термопомпите с 
обръщаемо действие и прогнозираните 
икономии на разходи за енергия, които 
могат да бъдат реализирани в резултат
на инспектирането.

Or. fr

Обосновка

Инспекциите също следва да се прилагат за термопомпи с полезна номинална 
мощност над 5 kW (така се обхващат 99% от термопомпите), тъй като те са в 
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процес на бързо развитие и изискват сложни компоненти за гарантиране на тяхното 
ефективно функциониране (компресори, датчици, електронни системи за контрол и 
програмиране и др.). Тази преработка, която ограничава обхвата на инспекциите до 
котли и климатични инсталации, възпрепятства ефективността на тези инспекции 
от гледна точка на спестяването на енергия.

Изменение 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всички системи, осигуряващи 
вентилация, независимо от 
охладителната мощност, се 
инспектират, като инспекцията 
включва оценка на въздушните 
потоци.

Or. en

Обосновка

Имайки предвид текущите изисквания, една вентилационна система ще се инспектира 
само ако съставлява част от климатичната инсталация. Почти няма вентилационни 
системи в жилищни сгради, които да са свързани към климатичната инсталация. 
Поради това следва да се предвиди отделна и конкретна разпоредба за инспектиране 
на вентилационни системи с цел предотвратяване на загуба на енергия от 
некачествени вентилационни системи.

Изменение 411
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При определяне на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2, 
държавите-членки гарантират, 
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доколкото е икономически и 
технически осъществимо, че 
инспекциите се извършват в 
съответствие с инспекциите на 
течове, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 842/2006.

Or. en

Обосновка

Инспекциите на течове в климатични инсталации вече са очертани в Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Това означава, че в момента 
съществуват задължителни инспекции на повечето климатични инсталации в сгради. 
Вече е уточнена честотата на инспекциите/контрола във връзка с количеството 
охлаждащ агент в инсталацията, което е взаимно свързано с енергийната 
ефективност, както и емисиите на флуорирани парникови газове. Поради това, 
редовните инспекции, както са предвидени в параграфи 1 и 2, следва да се приравнят с 
текущите инспекции/контрол, установени съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006.

Изменение 412
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При определяне на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2, 
държавите-членки гарантират, 
доколкото е икономически и 
технически осъществимо, че 
инспекциите се извършват в 
съответствие с инспекциите на 
отоплителни инсталации и други 
технически инсталации, посочени в 
член 13 от настоящата директива, и 
инспекциите на течове, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) № 
842/2006.

Or. en
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Обосновка

Инспекциите на течове в климатични инсталации вече са очертани в Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Редовните инспекции следва 
да се приравнят.

Изменение 413
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 a
Инспекция на други технически 

инсталации, потребяващи енергия
Държавите-членки могат да 
установяват различни честоти на 
инспектиране на технически 
инсталации, потребяващи енергия, 
различни от отоплителни или 
климатични, като:
а) механична вентилация;
б) вентилация с регенериране на 
топлината;
в) друго оборудване за регенериране на 
топлината;
г) инсталации с потребление на вода, 
в зависимост от вида на 
инсталацията.
При определяне на тези честоти 
държавите-членки вземат предвид 
разходите за инспектиране на 
техническата инсталация, 
потребяваща енергия, и 
прогнозираните икономии от разходи 
за енергия, които могат да бъдат
реализирани в резултат на 
инспектирането.

Or. en
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Обосновка

Има нужда от нов член в подкрепа на инспекциите на всички технически инсталации, 
потребяващи енергия, а не само на отоплителните и климатичните такива. Един нов 
член може да допринесе за стремежа на Европейския съюз да намали потреблението 
на енергия и така да повиши цялостната енергийна ефективност на сградите.

Изменение 414
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на набор от стандартни 
условия като оценка на икономиите 
на енергия и заложените цени на 
енергията и лихвените равнища за 
инвестициите.

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност.

Or. en

Обосновка

Докато включването на препоръки в доклада за инспекцията се приема много добре, 
изглежда съмнително дали от експертите, провеждащи инспекциите, може да се 
очаква да са в състояние да изчислят икономиите на енергия, произтичащи от 
прилагането на мерки за енергийна ефективност, или лихвените равнища за 
необходимите инвестиции. Поради това следва да е достатъчно да се включи 
препратка към допълнителна информация за рентабилността на препоръките.
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Изменение 415
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на набор от стандартни 
условия като оценка на икономиите 
на енергия и заложените цени на 
енергията и лихвените равнища за 
инвестициите.

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачна информация 
относно тяхната рентабилност.

Or. de

Обосновка

Предложените от Комисията проверки на рентабилността отиват отвъд границите 
на „доклад за инспекция“ и биха изискали значителни допълнителни финансови 
ресурси, които от своя страна биха се превърнали в тежест за физическите  лица под 
формата на такси. Изчисленията на рентабилността следва да са запазени за 
солидни енергийни консултации, потърсени на доброволни начала.

Изменение 416
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачна информация
относно тяхната рентабилност. 
Оценката на рентабилността се 
основава на набор от стандартни
условия като оценка на икономиите 
на енергия и заложените цени на 
енергията и лихвените равнища за 

Посочените в точка б) препоръки са 
специфични за инсталацията и 
предоставят прозрачни показания 
относно тяхната рентабилност.
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инвестициите.

Or. de

Обосновка

И тук докладите за инспекция не могат да съставляват енергийна консултация или да 
имат за цел нейното заместване.

Изменение 417
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проверяващото лице предава доклада 
за инспекцията на собственика или 
наемателя на сградата.

3. Проверяващото лице предава доклада 
за инспекцията на собственика на 
инсталацията. Когато има група от 
собственици, всеки един от тях 
получава доклада.

Or. de

Обосновка

Докладите се отнасят за инсталации, които не са собственост на наемателя. Поради 
това те следва да се предават само на собственика, или на всичките собственици, 
когато има група от собственици.

Изменение 418
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите  на отоплителните  и 

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите на отоплителните и 
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климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи  или частни 
предприятия. 

климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани експерти, които работят 
като еднолични търговци или са наети 
на работа в публични органи или частни 
предприятия. 

При акредитирането на експертите 
се отчитат тяхната 
компетентност и независимост. 

Or. de

Обосновка

Създаването на допълнителна процедура за одобрение за определяне на лицата, 
имащи право да издават сертификат за енергийни характеристики, би наложило 
полагане на значителни усилия и би блокирало много ресурси, които така няма да са 
налични за действителни мерки за опазване на климата. Би било достатъчно правото 
за издаване на сертификати за енергийни характеристики да бъде обвързано с 
определена степен на квалификация, доказана, например, със специфична 
професионална диплома.

Изменение 419
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите  на отоплителните  и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани 
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи  или частни 
предприятия. 

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани 
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи или частни 
предприятия, включително тези, 
които са собственици или управители 
на сертифицирани сгради.

При акредитирането на експертите се При акредитирането на експертите се 
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отчитат тяхната компетентност и 
независимост.

отчитат тяхната компетентност и 
независимост.

Въз основа на информация, получена 
от държавите-членки, и след 
консултация с представители на 
съответните сектори, до 2010 г. се 
установяват минимални условия и 
изисквания в отделните държави за 
признаването на програми за обучение 
и сертифициране на независими 
експерти, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21.
До 2011 г. държавите-членки 
установяват или приспособяват свои 
собствени условия и изисквания за 
обучение и сертифициране на 
експерти, въз основа на минималните 
изисквания, посочени по-горе. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
обучение и сертифициране.
Държавите-членки взаимно 
признават сертификатите, издадени 
в друга държава-членка, и не 
ограничават свободата на 
предоставяне на услуги или свободата 
на държавите-членки да установяват 
свои условия за сертифициране.

Or. pl

Обосновка

Към момента не е ясно дали служителите в органи, които са собственици или 
управители на сертифицирани сгради, и притежаващи съответните квалификации, 
могат да преглеждат енергийните характеристики на сгради, които са собственост 
на тези органи. Това би било полезно и икономически ефективно, като пример, за 
органите на местната власт, управляващи свой сграден фонд. Възприемането на 
принципа на взаимно признаване на сертификати от държавите-членки би улеснило 
свободното движение на лицата, работещи в сектора. Тази разпоредба е в 
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 842/2006 от 17 май 2006 г.
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Изменение 420
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите  на отоплителните  и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи  или частни 
предприятия. 

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани експерти, които работят 
като еднолични търговци или са наети 
на работа в публични органи или частни 
предприятия. 

При акредитирането на експертите 
се отчитат тяхната 
компетентност и независимост. 

Or. de

Обосновка

Комисията вече направи опит (и не успя) да въведе нова акредитация за монтажници 
в директивата относно насърчаването на енергия от възобновяеми източници. Сега 
тя прави нов опит да разшири бюрокрацията в държавите-членки. Това следва да се 
отхвърли. Националните системи за обучение представляват достатъчна основа по 
отношение на квалификациите.

Изменение 421
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите  на отоплителните  и 

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите на отоплителните и 
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климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани 
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи  или частни 
предприятия.

климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани или акредитирани 
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи или частни 
предприятия. 

Or. en

Обосновка

Една допълнителна задължителна схема за акредитация би породила ненужна 
бюрокрация и би повишила разходите, докато ползите изглеждат твърде ограничени. 
С оглед на съществуващите различия между националните схеми за професионална 
квалификация, държавите-членки като че ли са в най-добра позиция да определят 
кръга от експерти, отговарящи на изискванията за извършване на сертифициране на 
енергийни характеристики.

Изменение 422
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите  на отоплителните  и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани и акредитирани
експерти, които работят като еднолични 
търговци или са наети на работа в 
публични органи  или частни 
предприятия.

Държавите-членки гарантират, че 
издаването на сертификат за енергийни 
характеристики на сгради и 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации се 
осъществяват от независими 
квалифицирани експерти, които работят 
като еднолични търговци или са наети 
на работа в публични органи или частни 
предприятия.

Or. en
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Обосновка

Налагането на система за акредитация може да има неблагоприятно въздействие 
върху наличността на експерти и би могло да представлява значителна сума пари, 
която в противен случай би била инвестирана в други мерки за защита на климата. 
Оценяването на експертите въз основа на тяхната диплома и образование следва да е 
достатъчно.

Изменение 423
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При акредитирането на експертите 
се отчитат тяхната 
компетентност и независимост. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Налагането на система за акредитация може да има неблагоприятно въздействие 
върху наличността на експерти и би могло да представлява значителна сума пари, 
която в противен случай би била инвестирана в други мерки за защита на климата. 
Оценяването на експертите въз основа на тяхната диплома и образование следва да е 
достатъчно.

Изменение 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При акредитирането на експертите се 
отчитат тяхната компетентност и 
независимост.

При акредитирането на експертите се 
отчитат тяхната компетентност и 
независимост. Взаимното признаване 
на национална квалификация и 
акредитация се гарантира от 
държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

Взаимното признаване на квалификациите и сертификатите, както и хармонизирани 
учебни планове и програми за обучение ще гарантират качеството на експертите и 
също ще позволят свободното движение и пълна мобилност на услугите, които те 
предоставят.

Изменение 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки създават 
регистър на експертите и 
гарантират, че на тези експерти 
ежегодно се предоставят курсове на 
обучение.

Or. en

Обосновка

Създаването на регистър гарантира професионализма и експертните познания на 
сертифициращите лица и надеждността на резултатите.

Изменение 426
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
експертите, акредитирани да 
извършват сертифицирането и 
инспекцията, нямат право да 
продават и разпространяват енергия.

Or. en



AM\771248BG.doc 49/92 PE421.190v01-00

BG

Обосновка

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Изменение 427
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се

Система за независим контрол
1. Държавите-членки гарантират, че 
в съответствие с приложение ІІ е 
създадена система за независим 
контрол върху сертификатите за 
енергийни характеристики и 
докладите за инспекциите на 
отоплителните и климатичните 
инсталации.
2. Държавите-членки могат да 
възложат отговорността за 
прилагането на системата за 
независим контрол. 
Ако държавите-членки решат да го 
направят, те следят системите за 
независим контрол да бъдат 
прилагани в съответствие с 
приложение ІІ.
3. Държавите-членки изискват 
сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
проверките, посочени в параграф 1, да 
бъдат регистрирани и при поискване 
предоставени на компетентните 
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власти или органи, на които е 
възложено изпълнението на 
системите за независим контрол.

Or. de

Обосновка

Такава система за контрол би струвала на държавите-членки милиарди евро, което 
би било несъразмерно с ползите от нея. Това поражда значителни съмнения по 
отношение на това, дали е необходима такава система и поради това е съмнително 
дали може да бъде наложена.

Изменение 428
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Система за независим контрол

1. Държавите-членки гарантират, че 
в съответствие с приложение ІІ е 
създадена система за независим 
контрол върху сертификатите за 
енергийни характеристики и 
докладите за инспекциите на 
отоплителните и климатичните 
инсталации.
2. Държавите-членки могат да 
възложат отговорността за 
прилагането на системата за 
независим контрол. 
Ако държавите-членки решат да го 
направят, те следят системите за 
независим контрол да бъдат 
прилагани в съответствие с 
приложение ІІ.
3. Държавите-членки изискват 
сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
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проверките, посочени в параграф 1, да 
бъдат регистрирани и при поискване 
предоставени на компетентните 
власти или органи, на които е 
възложено изпълнението на 
системите за независим контрол.

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 
реални мерки за енергийна ефективност вместо да бъдат прахосвани за създаването 
на нови административни процедури.

Изменение 429
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че в 
съответствие с приложение ІІ е 
създадена система за независим контрол 
върху сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации.

1. Държавите-членки гарантират, че в 
съответствие с приложение ІІ е 
създадена система за независим контрол 
върху сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
инспекциите на отоплителните и 
климатичните инсталации. Държавите-
членки установяват отделни 
механизми за прилагане за 
организации, които носят 
отговорност за прилагането на 
сертификати за енергийни 
характеристики и доклади за 
инспекциите на отоплителни и 
климатични инсталации.

Or. en
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Обосновка

Отделни механизми за прилагане (за организации, напр. местни органи, които носят 
отговорност за прилагането на сертификати за енергийни характеристики и доклади 
за инспекциите на отоплителни/климатични инсталации) са от съществено значение 
за ефективното прилагане на директивата и за избягване на неизбежни конфликти на 
интереси, когато дадена организация може да бъде задължена да наложи наказание 
срещу себе си. 

Изменение 430
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 18 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) методики за оценяване на 
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на използването на 
първична енергия и емисиите на 
въглероден двуокис;

а) методики за оценяване на 
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на използването на 
първична енергия, които включват 
числов показател за емисиите на 
въглероден двуокис, който отчита 
потреблението на първична енергия;

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки следва да вземат предвид потреблението на първична енергия при 
определяне на своите енергийни стандарти, тъй като това е единственият начин за 
измерване на действителното въздействие на техния енергиен избор върху околната 
среда. Също е важно на потребителите да се предостави показател, който може да 
отрази емисиите на въглероден двуокис, породени от техния избор на енергия, въз 
основа на потреблението на първична енергия, особено за сгради, при които 
енергийният избор има дълготрайни последици.
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Изменение 431
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 18 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) методики за оценяване на 
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на използването на 
първична енергия и емисиите на 
въглероден двуокис;

а) методики за оценяване на 
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на 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 отпадъци. В 
допълнение към това, директивата се занимава с енергийните характеристики на 
сградите, а не с емисиите на въглероден двуокис, които също така зависят в 
значителна степен от енергийния микс.

Изменение 432
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за информиране на 
собствениците или наемателите  на 
сгради или на части от тях  относно 
различните методи и практики, които 
служат за подобряване на енергийната 
ефективност.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за информиране на 
собствениците и наемателите на сгради 
или на части от тях относно различните 
методи и практики, които служат за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. en
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Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.  Собствениците и 
наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да обменят 
информация относно действителната употреба на сградата или части от нея с цел 
гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения.

Изменение 433
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за информиране на 
собствениците или наемателите  на 
сгради или на части от тях  относно 
различните методи и практики, които 
служат за подобряване на енергийната 
ефективност.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за информиране на 
собствениците и наемателите на сгради 
или на части от тях относно различните 
методи и практики, които служат за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.  Собствениците и 
наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да обменят 
информация относно действителната употреба на сградата или части от нея с цел 
гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения.
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Изменение 434
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата. 

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците и наемателите на сгради 
относно сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.
 Собствениците и наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да 
обменят информация относно действителната употреба на сградата или части от 
нея с цел гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения 
относно необходимите подобрения. 

Изменение 435
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците и наемателите на сгради 
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сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата. 

относно сертификатите за енергийни 
характеристики и докладите за 
инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.  Собствениците и 
наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да обменят 
информация относно действителната употреба на сградата или части от нея с цел 
гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения.

Изменение 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия, и за наличните 
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енергийните характеристики на 
сградата. 

финансови инструменти за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата. 
Информационните кампании са 
насочени към насърчаване на 
собствениците или наемателите да 
изпълняват или да надхвърлят 
минималните стандарти.

Or. en

Обосновка

Информационните кампании следва да представят стратегическите цели на 
Европейския съюз във връзка с подобряването на енергийната ефективност и 
мерките, предназначени за подкрепа на публичните органи, предприятията и 
домакинствата за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Изменение 437
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата.

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата. Държавите-членки 
гарантират, че местните и 
регионалните власти са включени в 
разработването на програми за 
информация, повишаване на 
осведомеността, ориентиране и 



PE421.190v01-00 58/92 AM\771248BG.doc

BG

обучение.

Or. en

Обосновка

Поради техните компетентности като проектанти и собственици на сгради, както 
и тяхната близост до гражданите, местните и регионалните власти следва да се 
консултират от държавите-членки за разработването на програми за информация, 
повишаване на осведомеността, ориентиране и обучение.

Изменение 438
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствениците и наемателите на 
търговски сгради са задължени да 
обменят информация относно 
действителното потребление на 
енергия.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.  Собствениците и 
наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да обменят 
информация относно действителната употреба на сградата или части от нея с цел 
гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения.
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Изменение 439
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Собствениците и наемателите на 
търговски сгради са задължени да 
обменят информация относно 
действителното енергопотребление 
на продукт в употреба.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност се влияе значително от начина, по който дадена 
сграда се използва, както и от енергийния избор на наемателите, както 
собствениците, така И наемателите трябва да имат достъп до информация за 
осъществяване на подобрения в енергийната ефективност.  Собствениците и 
наемателите на търговски сгради също следва да са задължени да обменят 
информация относно действителната употреба на сградата или части от нея с цел 
гарантиране, че са налични всички данни за вземане на информирани решения относно 
необходимите подобрения.

Изменение 440
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
собствениците или наемателите 
относно финансовите стимули за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите.
Държавите-членки предоставят 
информация на Комисията относно:
а) схеми за подпомагане на 
национално, регионално и местно 
равнище за насърчаването на 
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енергийна ефективност и употребата 
на енергия от възобновяеми 
източници в сгради;
б) дела на енергията от възобновяеми 
източници, използвана в сградния 
сектор на национално и регионално 
равнище, включително специфична 
информация относно това дали 
възобновяемата енергия идва от уреди 
на място в сградата, районни 
топлофикация и охладителна 
инсталация или комбинирано 
производство;
Тази информация може да бъде 
включена в плановете за действие в 
областта на енергийната 
ефективност, посочени в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО.

Or. en

Изменение 441
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки се ангажират и 
консултират с местните власти в 
ранен етап за разработване на 
програми за информация и 
повишаване на осведомеността.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите в тази преработка засягат местните власти по много начини, като се 
имат предвид техните отговорности за градоустройството, и като собственици и 
управители на широка и разнообразна гама от имущество, включително социален 
жилищен фонд. Близостта на местното правителство до гражданите също му 
придава ключова роля в предоставянето на информация и стимули за насърчаване на 
наематели и собственици за подобряване на енергийната ефективност на техните 
сгради и за промяна на тяхното поведение от гледна точка на потребление на 
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енергия.

Изменение 442
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
местните и регионалните власти са 
включени в разработването на 
програми за информация, повишаване 
на осведомеността, ориентиране и 
обучение.

Or. en

Обосновка

Поради техните компетентности като проектанти и собственици на сгради, както 
и тяхната близост до гражданите, местните и регионалните органи следва да се 
консултират от държавите-членки за разработването на програми за информация, 
повишаване на осведомеността, ориентиране и обучение.

Изменение 443
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 януари 
2010 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагане на членове 
2—17, 19 и 22, както и на приложения 
І и ІІ от настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 

1. 1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2012 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагане на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието
между разпоредбите и настоящата 
директива.
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разпоредбите и настоящата директива.

Що се отнася до членове 2, 3, 9, 10—
12, 16, 17, 19 и 22, тези разпоредби се 
прилагат считано най-късно от 31 
декември 2010 г.
Що се отнася до членове 4—8, 13—15 
и 17, тези разпоредби са прилагат за 
сгради, заети от обществени органи, 
най-късно от 31 декември 2010 г. и за 
други сгради — считано най-късно от 
31 януари 2012 г.
Когато държавите-членки приемат 
посочените разпоредби, в тях се 
съдържа позоваване на настоящата 
директива или то се извършва при 
официалното им публикуване. Те 
включват също така уточнение, че 
позоваванията в съществуващите 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби на 
директивата, отменена с настоящата 
директива, се считат за позовавания на 
настоящата директива. Условията и 
редът на позоваване и начинът на 
формулиране на това заявление се 
определят от държавите-членки.

Когато държавите-членки приемат 
посочените разпоредби, в тях се 
съдържа позоваване на настоящата 
директива или то се извършва при 
официалното им публикуване. Те 
включват също така уточнение, че 
позоваванията в съществуващите 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби на 
директивата, отменена с настоящата 
директива, се считат за позовавания на 
настоящата директива. Условията и 
редът на позоваване и начинът на 
формулиране на това заявление се 
определят от държавите-членки.

Or. de

Обосновка

Избраните крайни срокове за транспониране на преработената директива са твърде 
амбициозни. Текстът се преработва преди мерките и целите, преследвани от 
предишната директива, да са били приложени във всички държави-членки и преди 
техните последици да бъдат усетени. Поради това, крайните срокове за 
транспониране трябва да се удължат. Единна дата за транспониране би помогнала 
новите правила да станат по-прозрачни и лесни за разбиране.
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Изменение 444
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 януари 
2010 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагане на членове 
2—17, 19 и 22, както и на приложения І 
и ІІ от настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от 31 декември 
2012 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за прилагане на членове 
2—17, 19 и 22, както и на приложения І 
и ІІ от настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Текущите разпоредби на директивата тъкмо са били приложени в националното 
законодателство в много държави-членки на ЕС и вече са предизвикателство за 
местните и регионалните органи. Хармонизирането на крайния срок за прилагане ще 
осигури повече време за разработване на последователни решения и по-добро 
съгласуване с действителността на всички нива. Ефективното постигане на целите 
на директивата следва да вземе превес над скоростта на прилагане.

Изменение 445
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до членове 2, 3, 9, 10—
12, 16, 17, 19 и 22, тези разпоредби се 
прилагат считано най-късно от 31 
декември 2010 г.

заличава се

Or. en



PE421.190v01-00 64/92 AM\771248BG.doc

BG

Обосновка

Текущите разпоредби на директивата тъкмо са били приложени в националното 
законодателство в много държави-членки на ЕС и вече са предизвикателство за 
местните и регионалните органи. Хармонизирането на крайния срок за прилагане ще 
осигури повече време за разработване на последователни решения и по-добро 
съгласуване с действителността на всички нива. Ефективното постигане на целите 
на директивата следва да вземе превес над скоростта на прилагане.

Изменение 446
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до членове 2, 3, 9, 10—12,
16, 17, 19 и 22, тези разпоредби се 
прилагат считано най-късно от 31 
декември 2010 г.

Що се отнася до членове 2, 3, 9, 16, 17, 
19 и 22, тези разпоредби се прилагат 
считано най-късно от 31 декември 
2010 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява по-реалистичен график за прилагане и би предоставило 
повече време за подходящо финансово планиране и за обучаване на достатъчен брой 
независими и акредитирани енергийни оценители. Освен това, поради текущата липса 
на акредитирани проверяващи лица в някои държави-членки, както и амбициозния 
разширен обхват на директивата, е необходима предпазна мярка за осигуряване на 
кратко удължаване на датата на прилагане, когато са налице факти, че недостигът 
на независими акредитирани енергийни оценители прави това наложително.

Изменение 447
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до членове 10—12, тези 
разпоредби се прилагат считано най-
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късно от 31 декември 2012 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява по-реалистичен график за прилагане и би предоставило 
повече време за подходящо финансово планиране и за обучаване на достатъчен брой 
независими и акредитирани енергийни оценители. Освен това, поради текущата липса 
на акредитирани проверяващи лица в някои държави-членки, както и амбициозния 
разширен обхват на директивата, е необходима предпазна мярка за осигуряване на 
кратко удължаване на датата на прилагане, когато са налице факти, че недостигът 
на независими акредитирани енергийни оценители прави това наложително.

Изменение 448
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до членове 4—8, 13—15 
и 17, тези разпоредби са прилагат за 
сгради, заети от обществени органи, 
най-късно от 31 декември 2010 г. и за 
други сгради — считано най-късно от 
31 януари 2012 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Текущите разпоредби на директивата тъкмо са били приложени в националното 
законодателство в много държави-членки на ЕС и вече са предизвикателство за 
местните и регионалните органи. Хармонизирането на крайния срок за прилагане ще 
осигури повече време за разработване на последователни решения и по-добро 
съгласуване с действителността на всички нива. Ефективното постигане на целите 
на директивата следва да вземе превес над скоростта на прилагане.
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Изменение 449
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, в случай на 
липса на квалифицирани или 
акредитирани експерти, да 
разполагат с допълнителен период от 
две години за пълно прилагане на 
разпоредбите на членове 10—15. При 
прилагане на настоящата разпоредба, 
държавите-членки уведомяват 
Комисията, като предоставят 
подходяща обосновка заедно с времеви 
график във връзка с по-нататъшното 
прилагане на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява по-реалистичен график за прилагане и би предоставило 
повече време за подходящо финансово планиране и за обучаване на достатъчен брой 
независими и акредитирани енергийни оценители. Освен това, поради текущата липса 
на акредитирани проверяващи лица в някои държави-членки, както и амбициозния 
разширен обхват на директивата, е необходима предпазна мярка за осигуряване на 
кратко удължаване на датата на прилагане, когато са налице факти, че недостигът 
на независими акредитирани енергийни оценители прави това наложително.

Изменение 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Енергийните характеристика на 
дадена сграда се определят въз основа 
на изчислената или действително 
потребената енергия годишно за 
задоволяване на различните нужди, 

1. Енергийните характеристика на 
дадена сграда се определят въз основа 
на изчислената или действително 
потребената енергия годишно за 
задоволяване на различните нужди, 
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свързани с нормалното използване на 
сградата, и отразяват нуждите от 
енергия за отопление и охлаждане 
(необходимата енергия за 
предотвратяване на прекомерно 
затопляне), за да се поддържат 
предвидените температурни условия в 
сградата.

свързани с нормалното използване на 
сградата, и отразяват нуждите от 
енергия за отопление и охлаждане 
(необходимата енергия за 
предотвратяване на прекомерно 
затопляне), за да се поддържат 
предвидените температурни условия в 
сградата. Когато е осъществимо, 
потреблението се балансира спрямо 
енергията, произвеждана от 
възобновяеми енергийни източници на 
място.

Or. en

Обосновка

Методиката за изчисляване на енергийните характеристики на сградите следва да 
вземе предвид следващото поколение сгради и в частност потенциала за енергийно 
самоосигуряване на сградите, които ще произвеждат и ще потребяват енергия. 
Поради това, общата рамка за изчисляването следва да отчита както 
потреблението, така и вътрешното производство.

Изменение 451
Norbert Glante

Предложение за директива
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Енергийните характеристика на 
дадена сграда се определят въз основа 
на изчислената или действително 
потребената енергия годишно за 
задоволяване на различните нужди, 
свързани с нормалното използване на 
сградата, и отразяват нуждите от 
енергия за отопление и охлаждане 
(необходимата енергия за 
предотвратяване на прекомерно 
затопляне), за да се поддържат 
предвидените температурни условия в 
сградата.

1. Енергийните характеристика на 
дадена сграда се определят въз основа 
на изчислената или действително 
потребената първична енергия годишно 
за задоволяване на различните нужди, 
свързани с обичайното използване на 
сградата, и отразяват нуждите от 
енергия за отопление и охлаждане 
(необходимата енергия за 
предотвратяване на прекомерно 
затопляне), за да се поддържат 
предвидените температурни условия в 
сградата.
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Or. de

Обосновка

Целта на директивата е да подпомага сгради с ниски равнища на потребление на 
първична енергия. Това изменение отразява тази цел.

Изменение 452
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
емисиите на въглероден двуокис и 
потреблението на първична енергия. 

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин въз основа на потреблението на 
първична енергия и включват цифров 
показател за емисиите на въглероден 
двуокис, който взема предвид
потреблението на първична енергия. 

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

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

Цифровият показател за емисиите на 
въглероден двуокис се изчислява чрез 
отчитане на породените или 
избегнатите емисии на въглероден 
двуокис, в зависимост от 
увеличението или намалението в 
потреблението на първична енергия.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки следва да вземат предвид потреблението на първична енергия при 
определяне на своите енергийни стандарти, тъй като това е единственият начин за 
измерване на действителното въздействие на техния енергиен избор върху околната 
среда. Също е важно на потребителите да се предостави показател, който може да 
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отрази емисиите на въглероден двуокис, породени от техния избор на енергия, въз 
основа на потреблението на първична енергия, особено за сгради, при които 
енергийният избор има дълготрайни последици. 

Изменение 453
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
емисиите на въглероден двуокис и 
потреблението на първична енергия.

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
потреблението на първична енергия, 
изразено в kWh/m2 на година.

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

В методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите се вземат предвид 
европейските стандарти и 
съответното законодателство на 
Общността, включително Директива 
2009/.../ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно насърчаването 
на използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде определена обща мерна единица за енергийните характеристики на 
сградите, изразена в потреблението на първична енергия, за да се гарантира 
проззрачност и съпоставимост. Киловатчас на квадратен метър (kWh/m2) на година 
е единствената мерна единица, която предоставя такава надеждна информация. 
Освен това, методите на изчисляване, включени в съответното законодателство на 
ЕС, трябва да бъдат взети предвид. Наскоро приетата директива относно 
възобновяемите енергии е ясен случай при изчисляване, като пример, на нетното 
количество на възобновяемата енергия, предавана от топлинни помпи.
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Изменение 454
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
емисиите на въглероден двуокис и 
потреблението на първична енергия. 

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват крайното 
потребление на енергия. 

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

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

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 отпадъци. В 
допълнение към това, директивата се занимава с енергийните характеристики на 
сградите, а не с емисиите на въглероден двуокис, които също така зависят в 
значителна степен от енергийния микс. Отчитането на фактическите топлинни 
характеристики би изисквало една изключително подробна и следователлно 
несъразмерна техническа инспекция на сградата.

Изменение 455
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
емисиите на въглероден двуокис и 

2. Енергийните характеристики на 
дадена сграда се изразяват по прозрачен 
начин и включват цифров показател за 
емисиите на въглероден двуокис и 
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потреблението на първична енергия. потреблението на първична енергия. 
Границите на системата се 
набелязват така, че да може да се 
посочи разликата между изчисленото 
крайно потребление на енергия и 
действителното крайно потребление 
на енергия.

Or. de

Обосновка

Следва да се набележат ясни граници на системата, за да се изяснят разликите 
между изчислените енергийни стойности и енергийните стойности, които могат да 
бъдат видени на електромера.

Изменение 456
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяване на енергийните 
характеристики на потреблението 
на електричество в дадена сграда, 
коефициентът на преобразуване от 
крайна към първична енергия взема 
предвид годишната претеглена средна 
стойност на съответната 
комбинацията от горива за 
електричество.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение избягва риска от промяна на енергийната ефективност на 
дадена сграда чрез просто сменяне на доставчика на електричество. Ефективността 
при производството на електричество всъщност варира в зависимост от 
използваното гориво и технология.
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Изменение 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите е единен европейски 
стандарт.

Or. en

Обосновка

Промяната гарантира, че европейските стандарти се вземат предвид и се прилагат 
ефективно.

Изменение 458
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите се хармонизира на европейско 
равнище.

Or. it

Обосновка

Методиката за изчисляване следва да бъде една и съща в цялата Общност.
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Изменение 459
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В методиката за изчисляване на 
енергийните характеристики на 
сградите се използват хармонизирани 
европейски 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 позволило на всяка държава-членка да разработва и 
използва своя собствена методика на изчисляване. 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 460
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение I – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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. 
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Настоящото предложение би позволило на всяка държава-членка да разработва и 
използва своя собствена методика за изчисляване. 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 461
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) следните действителни топлинни 
характеристики на сградата 
включително нейните вътрешни 
конструктивни елементи

а) следните общи топлинни 
характеристики на сградата 
включително нейните вътрешни 
конструктивни елементи

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 отпадъци. В 
допълнение към това, директивата се занимава с енергийните характеристики на 
сградите, а не с емисиите на въглероден двуокис, които също така зависят в 
значителна степен от енергийния микс. Отчитането на действителните топлинни 
характеристики би изисквало една изключително подробна и следователлно 
несъразмерна техническа инспекция на сградата.

Изменение 462
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква а – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изолация; ii) изолационни системи;
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Or. fr

Обосновка

Изолационните системи като цяло определят действителните топлинни 
характеристики на сградата. Ако изолационните системи са определени в член 2, 
следва да се използва тази методика, която обхваща топлинни мостове.

Изменение 463
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква а – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изолация; ii) изолация; както е постигната чрез 
материалите с най-ниска 
топлопроводимост, които са 
налични;

Or. en

Обосновка

Изолационните техники са ключов елемент за определяне на енергийната 
ефективност на дадена сграда. Държавите-членки следва да отчитат изолационната 
стойност на най-добре представящите се изолационни пяни, налични на пазара, 
когато установяват целите за енергийна ефективност на сградите.

Изменение 464
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква а – точка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) топлинни мостове; заличава се

Or. fr
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Обосновка

Изолационните системи като цяло определят действителните топлинни 
характеристики на сградата. Ако изолационните системи са определени в член 2, 
следва да се използва тази методика, която обхваща топлинни мостове.

Изменение 465
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) климатичните инсталации; в) климатичните инсталации, 
включително охладителните 
инсталации;

Or. en

Обосновка

За да се изчисли енергийната ефективност на сградите, е важно да се отчете 
взаимодействието между инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация. 
Например инсталации, включващи механизми за регенериране на топлината, могат да 
допринасят за по-ефективно енергопотребление. Като пример, топлината, извлечена 
от едно помещение по време на охлаждане, може да се използва за отопляване на 
друго помещение. Също така, топлообменът може да се извършва между входящ и 
изходящ въздух чрез вентилация с регенериране на топлината, което ще намали 
енергопотреблението на охладителната или отоплителната инсталация. Освен това, 
подходящ зонов контрол може да допринесе за икономии на енергия, когато се налага 
отопляване или охлаждане на помещения.

Изменение 466
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вградена осветителна инсталация 
(основно в  нежилищния сектор);

д) вградена осветителна инсталация; 

Or. en
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Обосновка

За да се избегне индивидуално тълкуване, формулировката на приложението следва да 
се стесни.

Изменение 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вградена осветителна инсталация
(основно в  нежилищния сектор);

д) вградени осветителни инсталации, 
определени от осветителен модел, 
вземащ предвид подходящите нива на 
осветление за функциите, 
изпълнявани на равнище помещение, 
присъствието на лица, наличието на 
достатъчно ниво на естествена 
осветеност, гъвкавото възприемане 
на нива на осветление, които са 
съобразени с разликите във 
функциите и дали инсталацията е за 
нежилищния сектор или за 
жилищния сектор;   

Or. en

Изменение 468
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вградена осветителна инсталация 
(основно в  нежилищния сектор);

д) вградена осветителна инсталация;

Or. en
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Обосновка

За да се избегне индивидуално тълкуване, формулировката на приложението следва да 
се стесни.

Изменение 469
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение I – точка 3 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) всякакви взаимодействия между 
б), в) и г), включително регенериране 
на топлина.

Or. en

Обосновка

За да се изчисли енергийната ефективност на сградите, е важно да се отчете 
взаимодействието между инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация. 
Например инсталации, включващи механизми за регенериране на топлината, могат да 
допринасят за по-ефективно енергопотребление. Като пример, топлината, извлечена 
от едно помещение по време на охлаждане, може да се използва за отопляване на 
друго помещение. Също така, топлообменът може да се извършва между входящ и 
изходящ въздух чрез вентилация с регенериране на топлината, което ще намали 
енергопотреблението на охладителната или отоплителната инсталация. Освен това, 
подходящ зонов контрол може да допринесе за икономии на енергия, когато се налага 
отопляване или охлаждане на помещения.

Изменение 470
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение I – точка 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) регенериране на топлина;

Or. en
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Обосновка

За да се изчисли енергийната ефективност на сградите, е важно да се отчете 
взаимодействието между инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация. 
Например инсталации, включващи механизми за регенериране на топлината, могат да 
допринасят за по-ефективно енергопотребление. Като пример, топлината, извлечена 
от едно помещение по време на охлаждане, може да се използва за отопляване на 
друго помещение. Също така, топлообменът може да се извършва между входящ и 
изходящ въздух чрез вентилация с регенериране на топлината, което ще намали 
енергопотреблението на охладителната или отоплителната инсталация. Освен това, 
подходящ зонов контрол може да допринесе за икономии на енергия, когато се налага 
отопляване или охлаждане на помещения.

Изменение 471
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение I – точка 4 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) зонов контрол;

Or. en

Обосновка

За да се изчисли енергийната ефективност на сградите, е важно да се отчете 
взаимодействието между инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация. 
Например инсталации, включващи механизми за регенериране на топлината, могат да 
допринасят за по-ефективно енергопотребление. Като пример, топлината, извлечена 
от едно помещение по време на охлаждане, може да се използва за отопляване на 
друго помещение. Също така, топлообменът може да се извършва между входящ и 
изходящ въздух чрез вентилация с регенериране на топлината, което ще намали 
енергопотреблението на охладителната или отоплителната инсталация. Освен това, 
подходящ зонов контрол може да допринесе за икономии на енергия, когато се налага 
отопляване или охлаждане на помещения.
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Изменение 472
Patrizia Toia

Предложение за директива
Приложение I – точка 5 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) сгради, в които се осъществява 
търговия на едро и дребно;

з) търговски центрове и имоти за
търговия на дребно;

Or. en

Обосновка

„Сгради, в които се осъществява търговия на едро и дребно“ е твърде широка 
категория, тъй като би обхванала обекти като логистични центрове, отделно-
стоящи магазини, търговски центрове и търговски сгради за смесена употреба, всеки 
от които е уникален от гледна точка на своите енергийни потребности.

Изменение 473
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Приложение I – точка 5 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) сгради, в които се осъществява 
търговия на едро и дребно;

з) търговски центрове и имоти за
търговия на дребно;

Or. en

Обосновка

„Сгради, в които се осъществява търговия на едро и дребно“ е твърде широка 
категория, тъй като би обхванала обекти като логистични центрове, отделно-
стоящи магазини, търговски центрове и търговски сгради за смесена употреба, всеки 
от които е уникален от гледна точка на своите енергийни потребности.
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Изменение 474
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Приложение I – точка 5 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) сгради, в които се осъществява 
търговия на едро и логистика;

Or. en

Обосновка

„Сгради, в които се осъществява търговия на едро и дребно“ е твърде широка 
категория, тъй като би обхванала обекти като логистични центрове, отделно-
стоящи магазини, търговски центрове и търговски сгради за смесена употреба, всеки 
от които е уникален от гледна точка на своите енергийни потребности.

Изменение 475
Patrizia Toia

Предложение за директива
Приложение I – точка 5 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) сгради, в които се осъществява 
търговия на едро и логистика;

Or. en

Обосновка

„Сгради, в които се осъществява търговия на едро и дребно“ е твърде широка 
категория, тъй като би обхванала обекти като логистични центрове, отделно-
стоящи магазини, търговски центрове и търговски сгради за смесена употреба, всеки 
от които е уникален от гледна точка на своите енергийни потребности.
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Изменение 476
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. de

Обосновка

Такава система за контрол би струвала на държавите-членки милиарди евро, което 
би било несъразмерно с ползите от нея. Това поражда значителни съмнения по 
отношение на това, дали е необходима такава система и поради това е съмнително 
дали може да бъде наложена.

Изменение 477
Angelika Niebler

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 блокира средства, които иначе биха могли да бъдат инвестирани в реални 
мерки за енергийна ефективност вместо да бъдат прахосвани за създаването на нови 
административни процедури. Вижте изменението на член 17.
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Изменение 478
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните власти или органи, на 
които е възложено изпълнението на 
системата за независим контрол, правят 
случайна извадка, която обхваща най-
малко 0,5 % от всички издадени 
сертификати за енергийни 
характеристики през съответната година 
и ги подлагат на проверка. Проверката 
се извършва на едно от трите равнища, 
посочени по-долу, и всяко равнище на 
проверка се прилага за поне 
статистически значима част от 
подбраните сертификати:

1. Компетентните власти или органи, на 
които е възложено изпълнението на 
системата за независим контрол, правят 
случайна извадка, която обхваща най-
малко 0,5 % от всички издадени 
сертификати за енергийни 
характеристики през съответната година 
от всеки експерт и ги подлагат на 
проверка. Ако даден независим 
експерт издаде само няколко 
сертификата, компетентните 
власти или органи правят случайна 
извадка, която обхваща поне един 
сертификат, и го подлагат на 
проверка. Проверката се извършва на 
едно от трите равнища, посочени по-
долу, и всяко равнище на проверка се 
прилага за поне статистически значима 
част от подбраните сертификати:

Or. en

Обосновка

Системата за независим контрол за проверка на валидността и качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция следва да се засили чрез гарантиране, че 
работата на всеки експерт се контролира редовно. В случай на нередности, второ 
равнище на проверки, заедно с налагането на санкции на експертите, при които са 
установени слабости, ще възпират нарушения на правилата за качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция.
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Изменение 479
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако проверките установят 
несъответствия, компетентните 
власти или органи правят случайна 
извадка от пет допълнителни 
сертификата, издадени от същия 
експерт, и ги подлагат на проверка. 
Компетентните власти или органи 
налагат глоби на експерта, ако 
допълнителните проверки установят 
несъответствия; най-тежките 
нарушения могат да бъдат наказани с 
отнемане на акредитацията на 
експерта.

Or. en

Обосновка

Системата за независим контрол за проверка на валидността и качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция следва да се засили чрез гарантиране, че 
работата на всеки експерт се контролира редовно. В случай на нередности, второ 
равнище на проверки, заедно с налагането на санкции на експертите, при които са 
установени слабости, ще възпират нарушения на правилата за качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция.

Изменение 480
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните власти или органи, на 
които е възложено изпълнението на 
системата за независим контрол, правят 
случайна извадка, която обхваща най-
малко 0,1 % от всички издадени през 

2. Компетентните власти или органи, на 
които е възложено изпълнението на 
системата за независим контрол, правят 
случайна извадка, която обхваща най-
малко 0,1 % от всички издадени през 
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годината доклади за инспекции и ги 
подлагат на проверка. Проверката се 
извършва на едно от трите равнища 
посочени по-долу и всяко равнище на 
проверка се прилага за поне 
статистически значима част от 
подбраните доклади:

годината доклади от всеки експерт за 
инспекции и ги подлагат на проверка.
Ако даден независим експерт издаде 
само няколко доклада за инспекция, 
компетентните власти или органи 
правят случайна извадка, която 
обхваща поне един доклад за 
инспекция, и го подлагат на проверка.
Проверката се извършва на едно от 
трите равнища посочени по-долу и 
всяко равнище на проверка се прилага 
за поне статистически значима част от 
подбраните доклади:

Or. en

Обосновка

Системата за независим контрол за проверка на валидността и качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция следва да се засили чрез гарантиране, че 
работата на всеки експерт се контролира редовно. В случай на нередности, второ 
равнище на проверки, заедно с налагането на санкции на експертите, при които са 
установени слабости, ще възпират нарушения на правилата за качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция.

Изменение 481
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако проверките установят 
несъответствия, компетентните 
власти или органи правят случайна 
извадка от пет допълнителни 
доклада за инспекция, издадени от 
същия експерт, и ги подлагат на 
проверка. Компетентните власти 
или органи налагат глоби на 
експерта, ако допълнителните 
проверки установят несъответствия; 
най-тежките нарушения могат да 
бъдат наказани с отнемане на 
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акредитацията на експерта.

Or. en

Обосновка

Системата за независим контрол за проверка на валидността и качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция следва да се засили чрез гарантиране, че 
работата на всеки експерт се контролира редовно. В случай на нередности, второ 
равнище на проверки, заедно с налагането на санкции на експертите, при които са 
установени слабости, ще възпират нарушения на правилата за качеството на 
сертификатите и докладите за инспекция.

Изменение 482
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение III а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIIа
Определяне на оптимални от гледна 

точка на разходите минимални 
изисквания за ефективност

За да извършат тези изчисления, 
държавите-членки:
- определят референтни сгради, 
които се характеризират с и са 
представителни за своята 
функционалност и географско 
местоположение, включително 
външни и вътрешни климатични 
условия. Референтните сгради 
обхващат жилищни и нежилищни 
сгради, както нови, така и 
съществуващи;
- определят технически пакети 
(например, изолация на ограждащите 
елементи на сградата или части от 
нея, или по-ефективни от енергийна 
гледна точка технически сградни 
инсталации) от мерки за енергийна 
ефективност и енергоснабдяване, 
които да се оценят;
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- оценяват доставената енергия, 
потребената първична енергия и 
емисиите на CO2 на референтните 
сгради (включително определените 
приложени технически пакети);
- оценяват съответните 
инвестиционни разходи за енергия, 
енергийни разходи и други оперативни 
разходи на техническите пакети, 
приложени спрямо референтните 
сгради.
Чрез изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл на дадена сграда въз 
основа на техническите пакети от 
мерки, приложени към референтна 
сграда, и тяхното установяване във 
връзка с енергийната ефективност 
и/или емисиите на CO2, се оценява 
рентабилността на различните 
равнища на минималните изисквания 
за енергийни характеристики.

Or. en

Обосновка

Настоящият подход за разработване на съответната методика до декември 2010 г. 
изглежда неподходящ понеже самата директива следва да влезе в сила на 31 декември 
2010 г. Тази методика за постигане на оптималните от гледна точка на разходите 
равнища следва да се определи преди приемането на директивата от Съвета и 
Парламента, пряко в директивата (приложение). Тази методика използва 
съществуващите европейски стандарти (CEN).

Изменение 483
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение III а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIIа
Определяне на оптимални от гледна 

точка на разходите минимални 
изисквания за ефективност
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За да извършат тези изчисления, 
държавите-членки:
- определят референтни сгради, 
които се характеризират с и са 
представителни за своята 
функционалност и географско 
местоположение, включително 
външни и вътрешни климатични 
условия. Референтните сгради 
обхващат жилищни и нежилищни 
сгради, както нови, така и 
съществуващи;
- определят технически пакети 
(например, изолация на ограждащите 
елементи на сградата или части от 
нея, или по-ефективни от енергийна 
гледна точка технически сградни 
инсталации) от мерки за енергийна 
ефективност и енергоснабдяване, 
които да се оценят;
- оценяват доставената енергия, 
потребената първична енергия и 
емисиите на CO2 на референтните 
сгради (включително определените 
приложени технически пакети);
- оценяват съответните 
инвестиционни разходи за енергия, 
енергийни разходи и други оперативни 
разходи на техническите пакети, 
приложени спрямо референтните 
сгради.
Чрез изчисляване на разходите през 
жизнения цикъл на дадена сграда въз 
основа на техническите пакети от 
мерки, приложени към референтна 
сграда, и тяхното установяване във 
връзка с енергийната ефективност 
и/или емисиите на CO2, се оценява 
рентабилността на различните 
равнища на минималните изисквания 
за енергийни характеристики.

Or. en

Обосновка

Настоящият подход за разработване на съответната методика до декември 2010 г. 
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изглежда неподходящ понеже самата директива следва да влезе в сила на 31 декември 
2010 г. Тази методика за постигане на оптималните от гледна точка на разходите 
равнища следва да се определи преди приемането на директивата от Съвета и 
Парламента, пряко в директивата (приложение). Тази методика използва 
съществуващите европейски стандарти (CEN).

Изменение 484
Norbert Glante

Предложение за директива
Приложение IV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IVа
Финансови инструменти за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите

Държавите-членки прилагат един 
или повече от следните елементи:
а) намаления на ДДС за стоки и 
услуги, свързани със спестяване на 
енергия, високи енергийни 
характеристики и възобновяеми 
енергийни източници, включително 
районни топлофикации и 
охладителни инсталации; 
б) други данъчни намаления за 
енергоспестяващи стоки и услуги или 
енергийно ефективни сгради, 
включително отстъпки при 
подоходно облагане или данъци върху 
имуществото;
в) преки субсидии;

г) субсидирани схеми за отпускане на 
заеми или нисколихвени заеми;
д) схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства; 
е) схеми за гарантиране на заеми;

Or. en
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Обосновка

Предложението на докладчика за ново приложение член се подкрепя, като това 
приложение обаче следва да се допълни в буква а) с централно отопление и охлаждане. 
Централното отопление и охлаждане играят важна роля за разработването на 
сгради с енергийна ефективност.

Изменение 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение IV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IVа
Финансови инструменти за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите

1. С цел подпомагане на 
подобряването на енергийните 
характеристики на сградите, 
държавите-членки прилагат два или 
повече от финансови инструменти:
а) намаления на ДДС за стоки и 
услуги, свързани със спестяване на 
енергия, високи енергийни 
характеристики и възобновяеми 
енергийни източници;
б) други данъчни намаления за 
енергоспестяващи стоки и услуги или 
енергийно ефективни сгради, 
включително отстъпки при 
подоходно облагане или данъци върху 
имуществото;
в) преки субсидии;
г) субсидирани схеми за отпускане на 
заеми или нисколихвени заеми;
д) схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства;
е) схеми за гарантиране на заеми;
ж) изисквания за или споразумения с 
доставчиците на енергия да 
предлагат финансова подкрепа на 
всички категории потребители, 
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включително договори за енергийни 
характеристики.
з) всякакви други финансови или 
данъчни инструменти, които 
самостоятелно или в съчетание с 
други мерки отговарят на 
квалификационните стандарти в 
параграф 2.
2. Финансовите или данъчни 
стимули, посочени в параграф 1, по 
отношение на целта на настоящата 
директива са достатъчни, 
ефективни, прозрачни и 
недискриминационни, подпомагат 
изпълнението на препоръките, 
съдържащи се в сертификата за 
енергийните характеристики, и в 
частност се стремят към 
насърчаване на значителни 
подобрения в енергийните 
характеристики на дадена сграда, 
когато в противен случай подобрение 
не би било икономически 
осъществимо.
3. Държавите-членки съобщават, в 
своите национални планове за 
действие в областта на енергийната 
ефективност, финансовите 
инструменти и механизми, 
представени в параграф 1, 
включително предварителна оценка 
на това, как критериите за качество, 
предвидени в параграф 2, се 
изпълняват.

Or. en

Обосновка

Ще бъде необходима значителна финансова помощ, за да се постигне пълният 
потенциал на настоящата преработка. Един единствен елемент от списъка с 
инструменти, предложен от докладчика, няма да бъде достатъчен, ако искаме 
действителен напредък за всички; в същото време, държавите-членки трябва да са 
свободни да разработват финансови механизми и интрументи, които са най-
подходящи за тях, под строгия надзор на Комисията.
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