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Изменение 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
съществуващите сгради и за 
технически сградни инсталации и 
части от тях за постигане поне на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

Or. en

Обосновка

Минималните изисквания за енергийните характеристики на съществуващите сгради 
и за технически сградни инсталации и части от тях трябва да бъдат установени 
като допълнение към стандартите за извършване на строителна дейност като цяло.

Изменение 207
Paul Rübig, Peter Liese

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
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на тези характеристики в съответствие 
с методиката, посочена в член 3.

на тези характеристики в съответствие 
с хармонизираната методика, 
посочена в член 3. 

Or. en

Изменение 208
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за 
изчисляването на тези характеристики в 
съответствие с  методиката, посочена в 
член 3. .

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите и за изчисляването на тези 
характеристики в съответствие с
методиката, посочена в член 3.

Or. de

Обосновка

Изграждането на сгради, чиито емисии на въглероден двуокис(CO2) и консумация на 
първична енергия са незначителни или се равняват на нула и по тази причина 
надхвърлят значително минималните изисквания, които трябва да бъдат определени 
от държавите-членки, може да се осъществява единствено на доброволна основа. По 
тази причина самите държавите-членки не могат да се обвързват със задължението 
определена част от тези сгради да съставлява дял от съвкупния строителен фонд. 
Предложената разпоредба в член 9, параграф 5 изглежда, че представлява първа 
стъпка към въвеждането на преки изисквания за сгради с ниска или нулева въглеродна 
и енергийна интензивност (субсидиарност).
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Изменение 209
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, установените от тях най-
малко десет години по-рано с цел 
укрепване на тези изисквания на всеки 
две години, като те биват 
определяни, така че да бъде 
постигнати поне равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

Or. en

Обосновка

С установяването на изисквания за характеристиките поне 10 години предварително, 
в това число ясното им укрепване на всеки две години, държавите-членки 
предоставят надеждни стимули за нововъведения: Строителният сектор знае какви 
изисквания ще действат в бъдеще и може да разработи следващото поколение сгради 
с високотехнологични характеристики.. Равнищата на оптимални разходи следва да 
се разглеждат като минимално условие, а не като нещо неясно.

Изменение 210
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите за постигане поне на 
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установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

Or. en

Изменение 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между  различните 
категории сгради.

Or. en

Изменение 212
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради. 
Държавите-членки осигуряват 
съответствие с действащото 
законодателство на Общността.

Or. pl
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Обосновка

Други законодателни текстове на Общността като директивата за строителните 
продукти, които въвеждат решения във връзка с екодизайна, възобновяемите 
източници на енергия, газовите инсталации и т.н., определят изисквания за 
техническите сградни инсталации, включително изисквания за енергийните 
характеристики. Предложеното изменение гарантира правното съответствие и 
ефективната интеграция на единния пазар.

Изменение 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради. Те 
гарантират, че подобни изисквания са 
в съответствие с останалото 
приложимо законодателство на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Другото европейско законодателство като Директивата за строителните продукти, 
мерките по прилагане съгласно екодизайна, насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници, газовите уреди установяват изисквания за техническите 
сградни инсталации, като по този начин обхващат също изискванията за енергийни 
характеристики. Изменението осигурява последователност на законодателството и 
практическото интегриране на единния пазар.
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Изменение 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради, в 
съответствие с действащото право 
на Общността.

Or. it

Изменение 215
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки се допитват до 
публичните органи и съответните 
заинтересовани страни и могат да 
вземат предвид различията между нови 
и съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

Or. en

Обосновка

Прозрачността и адекватното провеждане на консултации са от съществен 
значение за гарантирането на успешното заемане на водеща позиция на публичния 
сектор, към което се стреми предложението за преработка на директивата.   
Заинтересованите страни имат необходимите познания и експертен опит от първа 
ръка, за да оценят техническата изпълнимост на всякакви запланувани мерки и могат 
да предложат ценен поглед върху разработването на по-ефективни и дългосрочни 
подобрения в енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 216
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки се допитват до 
съответните заинтересовани страни 
и могат да вземат предвид различията 
между нови и съществуващи сгради, 
както и между  различните категории 
сгради.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 217
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определяне на изискванията, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид различията между нови и 
съществуващи сгради, както и между
различните категории сгради.

При определяне на изискванията, 
държавите-членки вземат предвид 
различията между нови и съществуващи 
сгради, както и между  различните 
категории сгради.

Or. en
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Обосновка

От съществено значение е държавите-членки да разграничават различните видове 
сгради при определянето на стандартите. Сградите се използват за много различни 
цели и имат много различни енергийни потребности и не може еднакъв подход да бъде 
прилаган за всички.

Изменение 218
Jan Březina

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
собствениците на сгради, 
изпълнителите и проектантите 
имат свобода да изберат оптималния 
подход от гледна точка на разходите 
за изпълнението на тези изисквания. 

Or. en

Обосновка

Важно при спазването на изискванията е вниманието да се съсредоточи върху
цялостната енергийна ефективност на сградите, а не върху отделни решения.  
Държавите-членки могат да насърчават използването на някои технологии, но не 
следва да ги налагат, тъй като това би нарушило правото на избор на клиентите. Ако 
изискванията са твърде ограничаващи от гледна точка на технологиите те могат да 
имат неблагоприятно въздействие върху клиентите, които могат да решат да 
отложат извършването на инвестиции от тяхна страна.

Изменение 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията следва да вземат предвид 
общите параметри на вътрешния въздух 

Изискванията следва да вземат предвид 
общите параметри на вътрешния въздух
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, с цел избягване на евентуални 
отрицателни влияния, като 
недостатъчна вентилация, както и 
местните условия, проектното 
предназначение на сградата и нейната 
възраст.

, с цел избягване на евентуални 
отрицателни влияния, като 
недостатъчна вентилация, 
недостатъчно количество 
естествена светлина, както и 
местните условия, проектното 
предназначение на сградата и нейната 
възраст. 

Or. en

Изменение 220
Paul Rübig, Peter Liese

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията следва да вземат предвид 
общите параметри на вътрешния въздух, 
с цел избягване на евентуални 
отрицателни влияния, като 
недостатъчна вентилация, както и 
местните условия, проектното 
предназначение на сградата и нейната 
възраст.

Изискванията вземат предвид общите 
параметри на вътрешния въздух 
(температура, влажност, качество 
на въздуха) и външните условия за 
светлина, с цел избягване на 
евентуални отрицателни влияния, като 
недостатъчна вентилация, 
недостатъчно количество 
естествена светлина по проект, както 
и местните условия, проектното 
предназначение на сградата и нейната 
възраст.

Or. en

Изменение 221
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията се преразглеждат 
регулярно през определен период от 

Изискванията се преразглеждат 
регулярно през определен период от 
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време, който не може да надвишава пет 
години, и ако е необходимо се 
актуализират, с цел отразяване 
постиженията на техническия прогрес в 
сградния сектор.

време, който не може да надвишава пет 
години се актуализират, с цел 
отразяване постиженията на 
техническия прогрес в сградния сектор.

Or. en

Обосновка

Изискванията за енергийните характеристики на сградите трябва да се 
актуализират, за да бъдат в съответствие с най-добрите налични технологии и 
системи.

Изменение 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сгради, официално  защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или 
историческа стойност, когато 
изпълнението на минималните
изисквания за енергийни 
характеристики  би довело до 
неприемлива промяна на тяхната 
същност или вид;

а) сгради, в това число тези в 
селските райони, официално
защитени, поради историческата си 
или етнографска стойност, като част
от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна,
историческа или естетична стойност, 
когато изпълнението на минималните
изисквания за енергийни 
характеристики  би довело до 
неприемлива промяна на тяхната 
същност или вид; 

Or. en
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Изменение 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сгради, официално  защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или 
историческа стойност, когато 
изпълнението на минималните
изисквания за енергийни 
характеристики  би довело до 
неприемлива промяна на тяхната 
същност или вид;

а) сгради, официално  защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или
историческа стойност доколкото 
изпълнението на конкретно изискване
за енергийни характеристики  би довело 
до неприемлива промяна на тяхната 
същност или вид;

Or. en

Обосновка

Някои подобрения на енергийната ефективност могат да бъдат извършени в сгради с 
историческо значение, без за сметка на това да доведат до изменяне на характера на 
сградата.

Изменение 224
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности;

заличава се

Or. en
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Изменение 225
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности;

заличава се

Or. fi

Обосновка

Не е обосновано на държавите-членки да се дава възможност да не прилагат 
изискванията, посочени в параграф 1, към всички сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности, тъй като те могат да включват сгради, в които прилагането на 
тези изисквания би било технически възможно. Сградите с историческа стойност, 
използвани за храмове и за религиозни дейности, вече са включени в буква а).

Изменение 226
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности;

б) религиозни обекти;

Or. pl

Обосновка

Формулировката е твърде неясна и дава възможност за много тълкувания. Например, 
места за религиозни дейности са молитвените домове, поклонническите центрове, 
студентски общежития и домове към духовните училища, както и свещеническите 
домове и дори училищата, в които се провеждат учебни занимания по 
вероизповедание. Много от изброените тук обекти служат като източник на доходи 
за религиозните общности и за Църквата от наеми на жилищно пространство и 
нощувки, и от тази гледна точка, изключването им от полето на приложение 
изглежда необосновано.
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Изменение 227
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временни постройки с планиран 
период на използване от две или по-
малко години, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната 
ефективност;

заличава се

Or. en

Изменение 228
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временни постройки с планиран 
период на използване от две или по-
малко години, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

в) временни постройки с планиран 
период на използване от една година 
или по-малко, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

Or. en

Обосновка

Само точно определените като временни постройки следва да бъдат освободени от 
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спазване на стандартите за енергийна ефективност.

Изменение 229
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временни постройки с планиран 
период на използване от две или по-
малко години, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

в) временни постройки с планиран 
период на използване от по-малко от 
една година, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

Or. en

Обосновка

Само определените като временни постройки с ясен и кратък срок на използване
следва да бъдат освободени от спазването на критерия за енергийна ефективност.

Изменение 230
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) жилищни сгради, които се 
използват по-малко от четири месеца 
в годината;

заличава се

Or. en
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Изменение 231
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) жилищни сгради, които се 
използват по-малко от четири месеца 
в годината;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като не е възможно ясно де се изключи, че тези четири месеца могат да 
попаднат в основния отоплителен или охладителен сезон, настоящата разпоредба е с 
абсолютно отрицателно въздействие.

Изменение 232
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) жилищни сгради, които се 
използват по-малко от четири месеца 
в годината;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази категория жилищни сгради е в редица случаи с голямо потребление на енергия.
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Изменение 233
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) жилищни сгради, построени преди 
1982 г., до момента на извършването 
на основен ремонт.

Or. pl

Обосновка

Значителна (в много случаи преобладаваща) част от жилищния фонд на общините в 
Полша представляват сгради, построени преди 1980 г. Необходимостта от 
издаването на сертификати за енергийни характеристики за тези сгради води до 
значителни разходи за местните органи и проблеми с жилищния оборот в сградите. 
Това, на свой ред, може да възпрепятства местните органи да изпълнят законовите 
си задължения за задоволяване на местните жилищни потребности.

Изменение 234
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-
членки не могат повече да 
предоставят стимули за строеж или 
ремонт на сгради или части от тях, 
които не отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, 
параграф 2.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Предложената от Комисията разпоредба, задължаваща държавите-членки да 
приведат най-късно до 2017 г. своите минимални изисквания за енергийната 
ефективност на сградите в съответствие с разходно-оптималните минимални 
изисквания, изчислени съгласно зададените единни методи на изчисление, нарушава 
принципа на субсидиарност. 

Няма причина де се предполага, че преследваната от преработената версия на 
директивата за сградите цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки.

Изменение 235
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-
членки не могат повече да 
предоставят стимули за строеж или 
ремонт на сгради или части от тях, 
които не отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, 
параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

Съдържащото се в съобщението на Комисията предложение би означавало, че от 
средата на 2014 г. няма да бъдат насърчавани никакви ремонти на сгради, които са 
необходими за ремонтирането на една сграда по такъв начин, че тя да отговаря на 
минималните изисквания за енергийни характеристики, т.е. да бъде "освободена от 
бариери". Именно поради застаряването на населението една такава разпоредба е 
всичко друго, но не и устойчива и пропорционална.
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Изменение 236
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-
членки не могат повече да предоставят 
стимули за строеж или ремонт на сгради 
или части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

3. Държавите-членки не могат повече 
да предоставят стимули за строеж или 
ремонт на сгради или части от тях, 
които не отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

Or. en

Изменение 237
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят 
стимули за строеж или ремонт на сгради 
или части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, 
параграф 2.

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят 
стимули за строеж или ремонт на сгради 
или части от тях, които отговарят поне 
на минималните изисквания за 
енергийни характеристики, съгласно 
член 5 или 9.

Or. en
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Изменение 238
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или ремонт на сгради или 
части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

3. От 30 юни 2011 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или ремонт на сгради или 
части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

Or. en

Изменение 239
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или ремонт на сгради или 
части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или енергиен ремонт на 
сгради или части от тях, които не 
отговарят на минималните изисквания 
за енергийни характеристики, 
съобразени с резултатите, описани в 
член 5, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Съгласно предложението, мерките за ремонт на сгради могат да бъдат поощрявани 
единствено когато едновременно с това се цели изпълнението на изискванията за 
енергийна ефективност. По този начин биват сериозно застрашавани други 
легитимни цели, като например приспособяването на съществуващите сгради към 
потребностите на едно застаряващо население. Желаещите да извършват ремонтни 
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дейности публични или частни собственици биват поставяни под огромен натиск с 
тази принуда и е основателно безпокойството, че тези прекомерни изисквания ще 
доведат до пренебрегване на разумни ремонтни дейности.

Изменение 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или ремонт на сгради или 
части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж на нови сгради или части от 
тях, които не отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Стимулирането на ремонтната дейност следва да се запази, тъй като това е 
сферата, в която съществува най-голям потенциал за подобрения на ефективността.  

Изменение 241
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2017 г. държавите-
членки при извършване на преглед на 
своите минимални изисквания за 
енергийни характеристики, 
определени съгласно параграф 1 от 
настоящия член, гарантират, че тези 
изисквания са съобразени с 
резултатите от посоченото в член 5, 

заличава се
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параграф 2 изчисление.

Or. de

Обосновка

Предложената от Комисията разпоредба, задължаваща държавите-членки да 
приведат най-късно до 2017 г. своите минимални изисквания за енергийната 
ефективност на сградите в съответствие с разходно-оптималните минимални 
изисквания, изчислени съгласно зададените единни методи на изчисление, нарушава 
принципа на субсидиарност. 

Няма причина де се предполага, че преследваната от преработената версия на 
директивата за сградите цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки.

Изменение 242
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2015 г. държавите-членки 
правят преглед на своите минимални
изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член,
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от 
посоченото в член 5, параграф 2 
изчисление.

4. Държавите-членки гарантират, че 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, които трябва да 
бъдат определени съгласно параграф 1 
от настоящия член, се изчисляват в 
съответствие с едно оптимално 
равнище на разходите съгласно 
изискванията на член 5.

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки вече съществуват методи за изчисление на разходно-
оптимални минимални изисквания за енергийни характеристики. Чрез въвеждането на 
единен сравнителен метод, за тези държави биха възникнали значителни 
административни разходи, ако техните приложими процедури за изчисление трябва 
да бъдат консолидирани със зададените впоследствие от Комисията методи за 
сравнение. В това отношение добавената стойност на един хармонизиран подход за 
подобряване на енергийната ефективност следва да бъде поставена под въпрос.
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Изменение 243
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2017 г. държавите-членки 
при извършване на преглед на своите 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член, 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от 
посоченото в член 5, параграф 2 
изчисление.

4. До 30 юни 2013 г. държавите-членки 
определят своите минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики, съгласно параграф 1 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 244
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2017 г. държавите-членки 
при извършване на преглед на своите 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член, 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

4. Не по-късно от 30 юни 2014 г. 
държавите-членки преразглеждат
своите минимални изисквания за 
енергийни характеристики, определени 
съгласно параграф 1 от настоящия член
и гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие с разпоредбите на член 9 и цялата процедура за оптимизиране 
на разходите.
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Изменение 245
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2017 г. държавите-членки 
при извършване на преглед на своите 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член, 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

4. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
преразглеждат своите минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член и 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

Or. en

Изменение 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки предоставят 
финансови средства и технически 
съвети за сградите или 
историческите центрове, за да се 
предприемат специалните програми 
за адаптиране на енергийната
ефективност. 

Or. en
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Изменение 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Системите за производство на 
енергия и мерките за изолация, 
намиращи се в историческите 
центрове са предмет на оценка на 
визуалното въздействие.

Or. en

Изменение 248
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 декември 
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Комисията установява до 31 декември 
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с изискванията за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях. Сравнителната 
методика прави разграничение между 
нови и съществуващи сгради, както и 
между различните категории сгради.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с изискванията за енергийни 
характеристики, като използват 
установената в съответствие с параграф 
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параграф 1 сравнителна методика, както 
и съответните параметри като 
климатични условия, и сравняват 
резултатите от това изчисление с 
установените от тях минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики.

1 сравнителна методика, както и 
съответните параметри като климатични 
условия, и сравняват резултатите от 
това изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
всички резултати от изчислението. 
Докладът може да бъде включен в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. Държавите-членки 
представят тези доклади на Комисията 
на всеки три години. Първият доклад се 
представя не по-късно от 30 юни 2011 
година.

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
всички резултати от изчислението. 
Докладът може да бъде включен в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. Държавите-членки 
представят тези доклади на Комисията 
на всеки три години. Първият доклад се 
представя не по-късно от 30 юни 2011 
година.

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики.

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
изискванията за енергийни 
характеристики.

Or. de

Обосновка

Предложената от Комисията разпоредба, задължаваща държавите-членки да 
приведат най-късно до 2017 г. своите минимални изисквания за енергийната 
ефективност на сградите в съответствие с разходно-оптималните минимални 
изисквания, изчислени съгласно зададените единни методи на изчисление, нарушава 
принципа на субсидиарност. 

Няма причина де се предполага, че преследваната от преработената версия на 
директивата за сградите цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки.
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Изменение 249
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 
декември 2010 г. сравнителна методика 
за изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Държавите-членки прилагат 
сравнителна методика за изчисляване на 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях в съответствие с 
общата рамка, посочена в 
Приложение ІІІа. Методологията за 
изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях включва 
съответните европейски стандарти.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

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 методология за постигане на равнища на оптимални разходи следва да се 
определят преди приемането на директивата от Съвета и Парламента. Тази 
методика използва съществуващите европейски стандарти.
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Изменение 250
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 
декември 2010 г. сравнителна методика 
за изчисляване на равнищата на
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Държавите-членки прилагат 
хармонизирана методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях в съответствие с общата рамка, 
посочена в Приложение ІІІа. 
Методологията за изчисляване на 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях включва 
съответните европейски стандарти.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

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 методология за постигане на равнища на оптимални разходи следва да се 
определят преди приемането на директивата от Съвета и Парламента. Тази 
методика използва съществуващите европейски стандарти.



PE421.132v02-00 30/123 AM\772875BG.doc

BG

Изменение 251
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 декември 
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Комисията установява до 31 декември 
2010 г. насоки за изчисляване на 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях. Тези насоки правят
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки вече съществуват методи за изчисление на разходно-
оптимални минимални изисквания за енергийни характеристики. Чрез въвеждането на 
единен сравнителен метод, за тези държави биха възникнали значителни 
административни разходи, ако техните приложими процедури за изчисление трябва 
да бъдат консолидирани със зададените впоследствие от Комисията методи за 
сравнение. В това отношение добавената стойност на един хармонизиран подход за 
подобряване на енергийната ефективност следва да бъде поставена под въпрос.
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Изменение 252
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 
декември 2010 г. сравнителна методика 
за изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Държавите-членки установяват до 
31 декември 2010 г. сравнителна 
методика за изчисляване на равнищата 
на оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради и между 
сградите за лично ползване и 
отдадените под наем сгради.

Or. de

Обосновка

Принципът на субсидиарност трябва да се спазва. В допълнение към това по 
отношение на отдадените под наем жилищни пространства трябва да се отчита 
фактът, че едно равно третиране в този случай може дори да затрудни 
осъществяването на енергоспестяващи ремонти - това не може да бъде по смисъла 
на директивата!

Изменение 253
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 декември 
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 

1. Комисията установява до 31 декември
2009 г. обща методика за изчисляване 
на равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях. Сравнителната 
методика прави разграничение между 
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разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

нови и съществуващи сгради, както и 
между различните категории сгради и 
климатични зони.

Or. en

Изменение 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 декември
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Комисията установява до 30 юни
2010 г. единна методика за изчисляване 
на равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики на сгради 
или части от тях. Тази методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

Or. en

Обосновка

За да се извлекат ползи от съвременните технологии и същите да бъдат запазени или 
въведени в мащабните икономики, директивата за енергийната ефективност на 
сградите се нуждае от двойна правна основа.  Сегашната директива за енергийната 
ефективност на сградите допуска наличието на индивидуални пазари в Европа, 
където различните методи на изчисление и изисквания за инспекция възпрепятстват 
производителите да предлагат на пазара съответстващи на изискванията продукти 
в целия ЕС.  Вследствие на това е налице необходимост от въвеждане в европейски 
мащаб на единен метод на изчисление с обективни променливи, за да се отчитат 
регионалните климатични различия на основата на единен пазарен подход (чл. 95).
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Изменение 255
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2. Преди 
приемането на допълнителни 
допълващи мерки се прави допитване 
до органите на публичния сектор и 
другите заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 256
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 19, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.  Прави се 
допитване до съответните 
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заинтересовани страни преди 
приемането на допълнителни 
допълващи мерки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 257
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето на тези мерки, 
Комисията се консултира със 
съответните заинтересовани 
страни.

Or. ro

Обосновка

От изключително важно значение е при установяването на методиката Комисията 
да се консултира със съответните заинтересовани страни и да действа по прозрачен 
начин.
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Изменение 258
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в 
съответствие с параграф 1 сравнителна 
методика, както и съответните 
параметри като климатични условия, и 
сравняват резултатите от това 
изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
отчитат споменатите в съответствие 
с параграф 1 насоки, както и 
съответните параметри като климатични 
условия, и сравняват резултатите от 
това изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
всички резултати от изчислението. 
Докладът може да бъде включен в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. Държавите-членки 
представят тези доклади на Комисията 
на всеки три години. Първият доклад се 
представя не по-късно от 30 юни 2011 
година.

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
методиката за изчисление и
резултатите от нея. Докладът може 
да бъде включен в плановете за 
действие в областта на енергийната 
ефективност, посочени в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО. 
Държавите-членки представят тези 
доклади на Комисията на всеки три 
години. Първият доклад се представя не 
по-късно от 30 юни 2011 година.

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки вече съществуват методи за изчисление на разходно-
оптимални минимални изисквания за енергийни характеристики. Чрез въвеждането на 
единен сравнителен метод, за тези държави биха възникнали значителни 
административни разходи, ако техните приложими процедури за изчисление трябва 
да бъдат консолидирани със зададените впоследствие от Комисията методи за 
сравнение. В това отношение добавената стойност на един хармонизиран подход за 
подобряване на енергийната ефективност следва да бъде поставена под въпрос.
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Изменение 259
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие 
с параграф 1 сравнителна методика, 
както и съответните параметри 
като климатични условия, и 
сравняват резултатите от това 
изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

2. До 30 юни 2011 г. държавите-
членки приемат и използват 
установената в съответствие с параграф 
1 методика.

Or. en

Изменение 260
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 сравнителна методика, както 
и съответните параметри като 
климатични условия, и сравняват 
резултатите от това изчисление с 
установените от тях минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики.

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 сравнителна методика, както 
и съответните национални или 
регионални параметри, които се 
съгласуват взаимно от две или повече 
държави-членки, като климатични 
условия, и сравняват резултатите от 
това изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
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характеристики.

Or. de

Обосновка

Принципът на субсидиарност трябва да се спазва. Също така не трябва да се 
изключва възможността две или повече държави-членки да се договорят за 
съвместни параметри.

Изменение 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 сравнителна методика, 
както и съответните параметри като 
климатични условия, и сравняват 
резултатите от това изчисление с
установените от тях минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики.

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 единна методика, както и 
съответните параметри като климатични 
условия, и сравняват резултатите от 
това изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

За да се извлекат ползи от съвременните технологии и същите да бъдат запазени или 
въведени в мащабните икономики, директивата за енергийната ефективност на 
сградите се нуждае от двойна правна основа.  Сегашната директива за енергийната 
ефективност на сградите допуска наличието на индивидуални пазари в Европа, 
където различните методи на изчисление и изисквания за инспекция възпрепятстват 
производителите да предлагат на пазара съответстващи на изискванията продукти 
в целия ЕС.  Вследствие на това е налице необходимост от въвеждане в европейски 
мащаб на единен метод на изчисление с обективни променливи, за да се отчитат 
регионалните климатични различия на основата на единен пазарен подход (чл. 95).
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Изменение 262
Peter Liese

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 сравнителна методика, 
както и съответните параметри 
като климатични условия, и 
сравняват резултатите от това 
изчисление с установените от тях 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики.

2. Държавите-членки изчисляват 
равнищата на оптимални разходи във 
връзка с минималните изисквания за 
енергийни характеристики, като 
използват установената в съответствие с 
параграф 1 единна методика. Те 
спазват изискванията за осветление, 
установени в европейските 
стандарти EN 12464-1 и EN 15193.

Or. en

Изменение 263
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
всички резултати от изчислението. 
Докладът може да бъде включен в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО. Държавите-членки 
представят тези доклади на Комисията 
на всеки три години. Първият доклад се 
представя не по-късно от 30 юни 2011 
година.

Те докладват на Комисията цялата 
използвана информация и направени 
допускания за това изчисление, както и 
всички резултати от изчислението. 
Докладът се включва в плановете за 
действие в областта на енергийната 
ефективност, посочени в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО. 
Държавите-членки представят тези 
доклади на Комисията на всеки три 
години. Първият доклад се представя не 
по-късно от 30 юни 2011 година.
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Or. en

Изменение 264
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнищата 
на оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийни характеристики.

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за прилагането на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 265
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики.

3. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък за достигане на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, в това число всички 
вписани данни и предвиждания, 
внесени от държавите-членки.

Or. en
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Изменение 266
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, чрез които да 
гарантират, че всички нови сгради 
отговарят на минималните изисквания
за енергийни характеристики, 
определени в съответствие с член 4.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, чрез които да 
гарантират, че всички нови сгради 
отговарят на изискванията за 
енергийни характеристики, определени 
в съответствие с членове 4 и 9.

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване 
на строежа:
а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници;
б) комбинирано производство ;
в) инсталации за отопление или 
охлаждане, които функционират 
само за ограничен район или блок, ако 
има такива;
г) топлинни помпи;
2. Държавите-членки гарантират, че 
анализът на посочените в параграф 1 
алтернативни системи е 
документиран по прозрачен начин в 
молбата за получаване на разрешение 
за строеж или в окончателното 
одобрение на строителните работи 
по сградата.

Or. en

Обосновка

Това искане към държавите-членки за допълнителната административна тежест не 
добавя много и ще забави изграждането на нови енергийно ефективни сгради. 
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Изменение 267
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, чрез които да 
гарантират, че всички нови сгради 
отговарят на минималните изисквания 
за енергийни характеристики, 
определени в съответствие с  член 4.

1. Държавите-членки дават приоритет 
на енергийната ефективност и 
предприемат необходимите мерки, чрез 
които да гарантират, че всички нови 
сгради отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, определени в 
съответствие с  член 4.

Or. en

Изменение 268
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, чрез които да 
гарантират, че всички нови сгради 
отговарят на минималните изисквания 
за енергийни характеристики, 
определени в съответствие с  член 4.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, чрез които да 
гарантират, че всички нови сгради 
отговарят на минималните изисквания 
за енергийни характеристики, 
определени в съответствие с  член 4 и че 
постепенно всички нови сгради се 
изграждат в съответствие с 
разпоредбите на член 9.

Or. en

Обосновка

Строителството на всички нови сгради по такъв начин, че както емисиите на 
въглероден двуокис, така и потреблението на първична енергия са ниски или равни на 
нула, ще допринесе за подобряване на енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 269
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване 
на строежа:

Държавите-членки гарантират също, 
че следните  алтернативни системи са
взети под внимание преди 
започването на строежа на новите 
сгради.

Or. en

Изменение 270
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

При нови сгради, независимо от 
техния размер, държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

Or. en
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Изменение 271
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване на 
строежа:

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на алтернативните
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа, 
включващи, но не се свеждащи до:

Or. en

Изменение 272
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

При нови сгради с обща полезна площ 
над 250 кв.м. държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

Or. en

Обосновка

Пълното заличаване на дерогацията за малките сгради ще направи почти невъзможно 
местните органи да отговорят на изискванията, като се има предвид техният 
настоящ и технически капацитет.  Следователно се предлага компромисен вариант.

Изменение 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване на 
строежа:

(1) При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на високоефективните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване на 
строежа, в съответствие с принципа 
за първостепенно гарантиране на 
това енергийните нужди за 
отопление и охлаждане да бъдат 
сведени до минимум. Тези 
алтернативни системи могат да 
включват, но и да не се свеждат до:

Or. en

Обосновка

Важно е да се използва на практика целият потенциал от алтернативни системи за 
доставка на енергия в сградите, тъй като новите сгради ще продължат да се 
използват в продължение на много години.  Независимо от това, несъмнено става 
въпрос за неправилно отпускане на средства, ако това се направи, без да се 
гарантира, че

(1) нуждите от енергия са намалени до максимално оправданата стойност, като се 
използват същите критерии за оптимални разходи NB Този принцип следва винаги да 
се прилага, преди определяне на нуждите от доставка на енергия, и 

(2) че изискванията за висока ефективност са определени, в съответствие с наскоро 
приетата директива относно възобновяемите енергийни източници.
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Изменение 274
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

При нови сгради държавите-членки 
изискват използването на минимални 
равнища на енергия на място от 
възобновяеми енергийни източници и 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа

Or. en

Обосновка

Това предложение в съответствие с новата директива за възобновяема енергия.

Изменение 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните  алтернативни 
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа:

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост и функционалност на 
следните  алтернативни методи на 
строителство са разгледани и взети
под внимание преди започване на 
строежа:

Or. it
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Обосновка

Целта на настоящата директива е да гарантира и предостави стимули за енергийна 
ефективност на сградите без техническо ограничения.

Изменение 276
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници;

а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници (не касае българската 
езикова версия);

Or. en

Изменение 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници;

а) технически инсталации, основаващи 
се на енергия от възобновяеми 
източници;

Or. it

Обосновка

Целта на настоящата директива е да гарантира и предостави стимули за енергийна 
ефективност на сградите без техническо ограничения.
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Изменение 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комбинирано производство; б) комбинирано производство и 
комбинирано микропроизводство;

Or. it

Обосновка

Комисията предлага използването на инсталации за комбинирано производство в нови 
сгради, но не споменава такава възможност по отношение на вече съществуващи 
сгради. При все това, комбинираното микропроизводство, като начин за подобряване 
на енергийната ефективност на отделни сгради, може да играе успешна роля за 
постигане на целите за намаляване на емисиите на CO2 и количеството потребена от 
мрежата електроенергия.

Изменение 279
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инсталации за отопление или 
охлаждане, които функционират само за 
ограничен район или блок, ако има 
такива;

в) инсталации за отопление или 
охлаждане, които функционират само за 
ограничен район или блок, ако има 
такива, особено тези които изцяло или 
частично използват възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en
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Изменение 280
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) протектори за слънчева светлина, 
благодарение на които се ограничава 
необходимостта от инсталации за 
охлаждане;

Or. fi

Изменение 281
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) топлинни помпи; г) топлинни помпи, според 
определението в Директива 
2009/.../ЕО относно насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 282
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - алинея 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) топлинни помпи; г) топлинни помпи, които отговарят 
на сезонно обусловени фактори и 
критерии за функциониране, които са 
установени в Директива 2009/.../ЕО за 
насърчаване на използването на 
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енергия от възобновяеми източници.

Or. de

Обосновка

Настоящето изменение следва да допринесе за съгласуването с директивата за 
използването на енергия от възобновяеми източници.

Изменение 283
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изолационни системи.

Or. fr

Обосновка

Изолационните системи допринасят за енергийните характеристики на сградите. Те 
осигуряват възможност за съществени икономии при потреблението на първична 
енергия и намаляване на емисиите на въглероден двуокис. В промишленият сектор се 
разработват нови, все по-ефективни продукти, които следва да бъдат проучени с 
оглед на строителството на нови сгради, спазващи най-високите стандарти за 
топлоизолация. Освен това още на етап проектиране всяка техническа сградна 
инсталация следва да отчита топлоизолационните системи, които ще бъдат 
използвани в сградата, с цел оптимални резултати и бъдеща експлоатация.

Изменение 284
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) възобновяеми източници, 
произвеждащи енергия за отделни 
домакинства;
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Or. fi

Изменение 285
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ИКТ оборудване за осъществяване 
на   наблюдение и контрол.

Or. en

Обосновка

ИКТ оборудване за наблюдение може значително да допринесе за точното оценяване 
на енергийната ефективност на оборудването и инсталациите, потребяващи енергия.

Изменение 286
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) вентилация за възстановяване на 
топлоенергията.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да вземат предвид ефективните технологии с кратък 
период на възвръщаемост. "Вентилация за възстановяване на топлоенергията" 
означава централизирана или децентрализирана система с непрекъснат въздушен 
поток, използваща топлобменници, за преноса на енергията от изведения въздух към 
постъпилия въздух.  За помещение от 150кв.м.  при климата в Дания, нетното пестене 
на енергия годишно е приблизително 5 500  kWh от първичната енергия, при използване 
на вентилация за възстановяване на топлоенергията. Това съответства 
приблизително на 43% от средното енергопотребление.
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Изменение 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на буква г) държавите-
членки се стремят да улеснят 
разпространението и използването 
на термопомпи чрез опростяване на 
процедурата за издаване на 
разрешителни за сондаж на кладенци 
и определяне на нивата на водоносния 
хоризонт и мрежата на подземните 
потоци, в които е възможно 
отвеждане и на потенциала за 
използване на охладителни системи с 
водни термопомпи. 
Освен това държавите-членки 
гарантират предоставянето на 
субсидии за сондирането на кладенци 
или включването на такива дейности 
в градоустройствени проекти.

Or. it

Обосновка

Комисията предлага използването на инсталации за комбинирано производство в нови 
сгради, но не споменава такава възможност по отношение на вече съществуващи 
сгради. При все това, комбинираното микропроизводство, като начин за подобряване 
на енергийната ефективност на отделни сгради, може да играе успешна роля за 
постигане на целите за намаляване на емисиите на CO2 и количеството потребена от 
мрежата електроенергия.
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Изменение 288
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. 
Държавите-членки определят  тези 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 
4. Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от 
ремонта, който предстои да бъде 
направен в рамките на определен 
период от време, с цел подобряване на 
цялостните енергийни 
характеристики на сградата или на 
части от нея.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят поне на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с 
членове 4 и 9. Изискванията се 
определят за ремонтираните 
инсталации или елементи, когато те 
са модернизирани или подменени 
както за ремонтираните сгради като 
цяло в случай на основен ремонт.

Or. en

Изменение 289
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради с обща полезна 
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ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

етажна площ над 250 кв. м подлежат 
на основен ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Or. en

Обосновка

Пълното заличаване на дерогацията за малките сгради ще направи почти невъзможно 
местните органи да отговорят на изискванията, като се има предвид техният 
настоящ и технически капацитет.  Следователно се предлага компромисен вариант.

Изменение 290
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт или части от сгради, в това 
число външните ограждащи 
елементи, както и техническите 
сградни инсталации или части от 
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характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или
елементи, когато те са част от 
ремонта, който предстои да бъде 
направен в рамките на определен 
период от време, с цел подобряване на 
цялостните енергийни 
характеристики на сградата или на 
части от нея  .

тях са модернизирани или заменени, 
техните енергийни характеристики ще 
бъдат подобрени, за да отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики.  Държавите-членки 
определят  тези минимални изисквания 
за енергийни характеристики в 
съответствие с член 4. Изискванията се 
определят както за ремонтираните 
инсталации, така и за елементите, 
когато те са модернизирани или 
подменени както за ремонтираните 
сгради като цяло в случай на основен 
ремонт.

Държавите-членки гарантират, че 
като в член 6, в случай на основен 
ремонт, следните алтернативни 
системи са разгледани и са взети 
предвид:
а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници;
б) комбинирано производство ;
в) инсталации за отопление или 
охлаждане, които функционират 
само за ограничен район или блок, ако 
има такива, особено тези които 
изцяло или частично използват 
възобновяеми енергийни източници;
г) топлинни помпи, според 
определението в Директива 
2009/.../ЕО относно насърчаване 
използването на енергия от
възобновяеми източници. 

Or. en

Обосновка

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
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improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Изменение 291
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, от предприемачите се изисква 
да използват минимални равнища на 
енергия на място от възобновяеми 
енергийни източници и енергийните 
характеристики на тези сгради ще 
бъдат подобрени, за да отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

Or. en
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Изменение 292
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с  цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на ремонт, 
техните енергийни характеристики ще 
бъдат подобрени, за да отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията се определят както за 
ремонтираните сгради като цяло, така и 
за техническите сградни инсталации,
и ремонтираните части на
ограждащите елементи на сградата, 
когато те са част от ремонта, който 
предстои да бъде направен в рамките на 
период, не по-дълъг от пет години, с 
цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да се вземат предвид отделните елементи на сградата, 
така че да се осигурят възможно най-ефективните енергийни характеристики. Това е 
единственият начин, по който могат да се гарантират общи енергийни 
характеристики за една сграда в случай на частичен ремонт или подмяна на отделни 
елементи като част от общ ремонт. Високоефективни технически инсталации в една 
лошо изолирана сграда не носят нито икономически, нито екологични ползи.

Изменение 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията са определени за 
ремонтираните сгради като цялои за 
ремонтираните технически 
инсталации или елементи на 
сградите, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Or. en

Обосновка

Еднакво важно е да се гарантира, че енергийната ефективност на елементите от 
външната ограда на сградата отговаря на минималните изисквания за ефективност. 
Високотехнологичните инсталации в сграда с лоша изолация са екологично и 
икономически безсмислени. Изискванията за характеристиките при  интегрираните 
енергийни характеристики на сградатае като цяло и на частите от неяса вече 
установени в членове 1, 3 и 4 и в приложение І. Изискванията за оградните елементи 
на сградите се подразбират от използването на формулировката "части от тях", но 
трябва да бъдат по-ясни и красноречиви.
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Изменение 294
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  . 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради, независимо от 
техния размер, подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Or. en

Изменение 295
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
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ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени за ремонтираните сгради 
като цяло и за ремонтираните 
инсталации и оргадните елементи на 
сградите, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва също така да определят минимални изисквания за 
енергийна ефективнст за оградните елементи на сградите и за техническите 
инсталации, за да гарантират, че всяко модернизиране е възможност да се подобри 
енергийната ефективност на сградите.

Изменение 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
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характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея.

характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  . Държавите-
членки и комисията насърчават 
изследователската дейност в 
областта на изолационните 
материали, прозорците и вратите, за 
да гарантират, че те са в хармония с 
нуждите и естетическото 
наследство на сградите.

Or. en

Изменение 297
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че когато сгради 
подлежат на основен ремонт, 
техните енергийни характеристики 
ще бъдат подобрени, за да отговарят 
на минималните изисквания за 
енергийни характеристики , 
доколкото това е технически, 
функционално и икономически 
приложимо. Държавите-членки 
определят  тези минимални 

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че когато сгради 
подлежат на основен ремонт, 
техните енергийни характеристики 
ще бъдат подобрени, за да отговарят 
на минималните изисквания за 
енергийни характеристики , 
доколкото това е технически, 
функционално и икономически 
приложимо. Държавите-членки 
определят  тези минимални 



AM\772875BG.doc 61/123 PE421.132v02-00

BG

изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с 
член 4. Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от 
ремонта, който предстои да бъде 
направен в рамките на определен 
период от време, с цел подобряване на 
цялостните енергийни 
характеристики на сградата или на 
части от нея.

изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с 
член 4. Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от 
ремонта, който предстои да бъде 
направен в рамките на определен 
период от време, с цел подобряване на 
цялостните енергийни 
характеристики на сградата или на 
части от нея.

Or. en

Обосновка

Прилагането на тази формулировка в настоящата ДЕХС вече създава проблеми. 
Целта е оптимизирането на цялостното потребление на енергия на сградите, което 
може да бъде постигнато единствено с цялостен подход. Което ще рече, че не се 
прави разлика между новите и вече съществуващите сгради при предприемането на 
основен ремонт.

Изменение 298
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
от 1 януари 2015 г. при планирането 
на основни ремонти се отчита и 
взема предвид техническата, 
екологичната и икономическата 
изпълнимост на следните 
алтернативни системи:
а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници;
б) комбинирано производство;
в) инсталации за отопление или 
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охлаждане, които функционират 
само за ограничен район или блок, ако 
има такива;
г) топлинни помпи;
д) вентилация за възстановяване на 
топлоенергията.

Or. en

Обосновка

Следва да хсъществува изискване държавите-членки да вземат предвид технологиите 
скратък период на възвръщаемост.  За помещение от 150кв.м.  при климата в Дания, 
нетното пестене на енергия годишто е 5 500 kWh от първичната енергия, при 
използване на вентилация за възстановяване на топлоенергията. Това съответства 
приблизително на 43% от средното енергопотребление.

Изменение 299
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
осигуряват необходимите средства с 
цел да гарантират спазването на 
минималните изисквания за 
енергийни характеристики съгласно 
член 4 за съществуващи сгради, 
обитавани от лица, които са 
засегнати от жилищна енергийна 
бедност.

Or. en

Обосновка

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
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or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Изменение 300
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За саниране на сградите може да се 
използва подходящо отопляване и 
охлаждане от възобновяеми 
енергийни източници с цел сградите 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики, ако минималните 
изисквания не могат да бъдат спазени 
по технически, функционален и 
икономически приложим начин чрез 
други средства, предвидени в параграф 
1.

Or. en

Обосновка

Ако спазването на минималните изисквания за енергийни характеристики не може да 
стане по технически, екологичен или икономически приложим начин чрез средствата, 
предвидени в параграф 1, то сградите следва да отговарят на изискванията чрез 
подходящо използване на отопляване и охлаждане от възобновяеми енергийни 
източници, както е установено от Директивата относно възобновяемите енергийни 
източници, приета на пленарното заседание на Европейския парламент на 17 
декември 2008 г.

В Дания подходящото използване на възобновяеми технологии, като например 
термопомпи и централно отопление, дават възможност сгради с по-ниска енергийна 
ефективност да отговарят на минималните изисквания за енергийни 
характеристики.
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Изменение 301
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически сградни инсталации Технически сградни инсталации и 
сградни елементи

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите. 
Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или
на части от тях.

1. Държавите-членки определят 
оптимални от гледна точка на 
разходите минимални изисквания за 
енергийни характеристики по 
отношение на техническите сградни 
инсталации, които са монтирани в 
сградите, и на сградните елементи. 
Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива, 
както и на сградни елементи и на 
части от тях.

Изискваният по-специално обхващат
следните елементи:

Изискванията обхващат по-специално, 
но не единствено, следните елементи:

а) котли или други топлогенератори на 
отоплителни инсталации;

а) котли или други топлогенератори на 
отоплителни инсталации, в това число 
отоплителни и охладителни 
инсталации, функциониращи в 
ограничен район или един блок;

б) водни нагреватели в инсталации за 
топла вода;

б) водни нагреватели в инсталации за 
топла вода;

в) централни климатични апарати или 
генератори на студ в климатични 
инсталации.

в) централни климатични апарати или 
генератори на студ в климатични 
инсталации;
ва) монтирано осветление;
вб) сградни елементи, както са 
определени в член 2, параграф 5.

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо 
относно съставящия(те) системата 
продукт(и) и се основават на правилния 
монтаж на продукта(ите), както и на 

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
всяко законодателство, приложимо 
относно съставящия(те) системата 
продукт(и) и сградните елементи и се 
основават на правилния монтаж на 
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правилния монтаж и контрол на 
техническата сградна инсталация. По-
специално тези изисквания гарантират, 
че е постигнат правилен хидравличен 
баланс на водните отоплителни 
инсталации и че при монтажа са 
използвани правилният размер и вид на 
продукта(ите), отговарящи на 
предназначението на техническата 
сградна система.

продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По отношение на 
технически сградни инсталации тези 
изисквания гарантират, че е постигнат 
правилен хидравличен баланс на 
водните отоплителни инсталации и че 
при монтажа са използвани правилният 
размер и вид на продукта(ите), 
отговарящи на предназначението на 
техническата сградна система.

Or. en

Изменение 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите. 
Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива 
или на части от тях.

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите.
Изискванията са в съответствие с 
приложимото общностно 
законодателство и по-специално 
обхващат следните елементи:

Изискваният по-специално обхващат 
следните елементи:

Or. en

Обосновка

Директива 2002/91/ЕО следва да не изисква от държавите-членки да определят 
конкретни изисквания за ефективността на продукти, тъй като този въпрос вече е 
разгледан в съответните законодателни актове (етикетиране, директива относно 
ефективността на бойлерите, енергоемки продукти и т.н.).  При все това се споделя 
становището, че текстът на ДЕХС би могъл да насърчи държавите-членки да 
обмислят дали има смисъл да определят по-строги равнища при монтажа, при 
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условие че тяхното прилагане подлежи на индивидуална оценка на техническата, 
функционалната и икономическата приложимост.

Изменение 303
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите. 
Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или 
на части от тях.

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите, както и 
по отношение на въвеждането в 
експлоатация. Определят се 
изисквания за нови технически сградни 
инсталации, за подмяна и модернизация 
на такива или на части от тях.

Or. de

Обосновка

Следва също така да бъдат определени минимални изисквания по отношение на 
въвеждането в експлоатация на технически обекти, за да се гарантира, че се 
осъществява правилна настройка на инсталациите и че може да бъде разгърнат 
цялостният потенциал за енергоспестяване на всички технически системи.

Изменение 304
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите. 

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите, както и 
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Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или 
на части от тях.

по отношение на въвеждането в 
експлоатация. Определят се 
изисквания за нови технически и 
оперативни сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или 
на части от тях.

Or. de

Обосновка

Измененията гарантират осъществяването на правилна настройка на инсталациите. 
Освен това изолирането на тръбите представлява сравнително изгоден начин за 
пестене на енергия.

Изменение 305
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) котли или други топлогенератори на 
отоплителни инсталации;

а) котли, други топлогенератори или 
топлообменници на отоплителни 
инсталации;

Or. pl

Обосновка

Изменението цели по-ясна спецификация на техническите инсталации.

Изменение 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 8 –  параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) котли или други топлогенератори на а) котли или други топлогенератори на 
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отоплителни инсталации; отоплителни инсталации, в това число 
отоплителни и охладителни 
инсталации, функциониращи в 
ограничен район или един блок;

Or. en

Обосновка

Директива 2002/91/ЕО следва да не изисква от държавите-членки да определят 
конкретни изисквания за ефективността на продукти, тъй като този въпрос вече е 
разгледан в съответните законодателни актове (етикетиране, директива относно 
ефективността на бойлерите, енергоемки продукти и т.н.).  При все това се споделя 
становището, че текстът на ДЕХС би могъл да насърчи държавите-членки да 
обмислят дали има смисъл да определят по-строги равнища при монтажа, при 
условие че тяхното прилагане подлежи на индивидуална оценка на техническата, 
функционалната и икономическата приложимост.

Изменение 307
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) тръби.  

Or. de

Изменение 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осветление.

Or. en
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Изменение 309
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вентилационни системи, заедно с 
рекуператори на топлинна енергия и 
термопомпи.

Or. pl

Обосновка

Изменението цели по-ясна спецификация на техническите инсталации.

Изменение 310
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) тръби.

Or. de

Обосновка

Измененията гарантират осъществяването на правилна настройка на инсталациите. 
Освен това изолирането на тръбите представлява сравнително изгоден начин за 
пестене на енергия.
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Изменение 311
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осветителни системи;

Or. fi

Изменение 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За нови технически сградни 
инсталации, за подмяна и 
модернизация на такива или на части 
от тях се определят изисквания, 
които се прилагат, доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. За тази 
цел се отчитат най-малко следните 
фактори: 
- технически пречки (например 
сериозни проблеми с инсталацията 
или несъвместимост на различни 
технологии);
- икономически фактори (например 
прекомерно високи разходи за 
монтаж или недостъпно от 
икономическа гледна точка 
енергоснабдяване); 
-  политически фактори (например 
подкрепа за един конкретен вид 
енергия).

Or. en
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Обосновка

Директива 2002/91/ЕО следва да не изисква от държавите-членки да определят 
конкретни изисквания за ефективността на продукти, тъй като този въпрос вече е 
разгледан в съответните законодателни актове (етикетиране, директива относно 
ефективността на бойлерите, енергоемки продукти и т.н.).  При все това се споделя 
становището, че текстът на ДЕХС би могъл да насърчи държавите-членки да 
обмислят дали има смисъл да определят по-строги равнища при монтажа, при 
условие че тяхното прилагане подлежи на индивидуална оценка на техническата, 
функционалната и икономическата приложимост.

Изменение 313
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За нови технически сградни 
инсталации, за подмяна и 
модернизация на такива или на части 
от тях могат да се определят 
изисквания, които се прилагат, 
доколкото това е технически, 
функционално и икономически 
осъществимо. За тази цел се 
отчитат най-малко следните 
аспекти: 
- технически пречки (например 
сериозни проблеми с инсталацията 
или несъвместимост на различни 
технологии);
- икономически фактори (например 
прекомерно високи разходи за 
монтаж, недостъпно от 
икономическа гледна точка 
енергоснабдяване);
- политически фактори (например 
подкрепа за един конкретен вид 
енергия).

Or. ro
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Обосновка

За нови технически сградни инсталации, за подмяна и модернизация на такива или на 
части от тях могат да се определят изисквания, които се прилагат, доколкото това 
е технически, функционално и икономически осъществимо.

Изменение 314
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо относно 
съставящия(те) системата продукт(и) и 
се основават на правилния монтаж на 
продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По-специално тези 
изисквания гарантират, че е постигнат 
правилен хидравличен баланс на 
водните отоплителни инсталации и че 
при монтажа са използвани правилният 
размер и вид на продукта(ите), 
отговарящи на предназначението на 
техническата сградна система.

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо относно 
съставящия(те) системата продукт(и) и 
се основават на правилния монтаж на 
продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По-специално тези 
изисквания гарантират, че при 
въвеждане в експлоатация 
техническите инсталации биват 
правилно настройвани и че е 
постигнат правилен хидравличен баланс 
на водните отоплителни инсталации и 
че при монтажа са използвани 
правилният размер и вид на 
продукта(ите), отговарящи на 
предназначението на техническата 
сградна система.

Or. de

Обосновка

До настоящия момент техническите сградни системи не са били вземани предвид при 
разглеждането на енергийните характеристики на сградите. Следва също така да 
бъдат определени минимални изисквания по отношение на въвеждането в 
експлоатация на технически инсталации, за да се гарантира, че се осъществява 
правилна настройка на инсталациите и че може да бъде разгърнат цялостният 
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потенциал за енергоспестяване на всички технически системи.

Изменение 315
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо относно 
съставящия(те) системата продукт(и) и 
се основават на правилния монтаж на 
продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По-специално тези 
изисквания гарантират, че е постигнат 
правилен хидравличен баланс на 
водните отоплителни инсталации и че 
при монтажа са използвани правилният 
размер и вид на продукта(ите), 
отговарящи на предназначението на 
техническата сградна система.

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, по-специално на 
разпоредбите, произтичащи от 
Директива 2009/.../ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета [за създаване 
на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с 
енергопотреблението], приложимо 
относно съставящия(те) системата 
продукт(и) и се основават на правилния 
монтаж на продукта(ите), както и на 
правилния монтаж и контрол на 
техническата сградна инсталация. По-
специално тези изисквания гарантират, 
че при въвеждане в експлоатация 
техническите инсталации биват 
правилно настройвани и че е 
постигнат правилен хидравличен баланс 
на водните отоплителни инсталации и 
че при монтажа са използвани 
правилният размер и вид на 
продукта(ите), отговарящи на 
предназначението на техническата 
сградна система.

Or. de

Обосновка

Измененията гарантират осъществяването на правилна настройка на инсталациите. 
В допълнение към това Директивата не следва да води до въвеждане на нови 
изисквания и по тази причина е важно позоваването на директивата за екодизайн.



PE421.132v02-00 74/123 AM\772875BG.doc

BG

Изменение 316
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо относно 
съставящия(те) системата продукт(и) и 
се основават на правилния монтаж на 
продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По-специално тези 
изисквания гарантират, че е постигнат 
правилен хидравличен баланс на 
водните отоплителни инсталации и че 
при монтажа са използвани правилният 
размер и вид на продукта(ите), 
отговарящи на предназначението на 
техническата сградна система.

2. Определените в съответствие с 
параграф 1 минимални изисквания за 
енергийни характеристики отговарят на 
законодателството, приложимо относно 
съставящия(те) системата продукт(и) и 
се основават на правилния монтаж на 
продукта(ите), както и на правилния 
монтаж и контрол на техническата 
сградна инсталация. По-специално тези 
изисквания гарантират, че е постигнат 
правилен контрол на отделните 
помещения и хидравличен баланс на 
водните отоплителни инсталации и че 
при монтажа са използвани правилният 
размер и вид на продукта(ите), 
отговарящи на предназначението на 
техническата сградна система.

Or. en

Обосновка

В много нови държави-членки отоплителните инсталации могат единствено да 
бъдат включвани или изключвани. По тази причина регулирането на отоплението 
трябва да се извършва чрез отваряне на прозорците, което е скъпоструващо и 
енергийно неефективно. Контролът на отделните помещения на техническите 
инсталации, като например отопление, охлаждане, вентилация и осветление, следва 
да се включи в енергоспестяването при възможно най-ниски разходи.
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Изменение 317
Fiona Hall, Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират 
монтажа на интелигентни 
измервателни уреди във всички нови и 
ремонтирани сгради и всяко 
подменяне на измервателни уреди, и 
насърчават монтажа на системи за 
активен контрол като 
автоматизирани системи за контрол 
и наблюдение, по целесъобразност, с 
цел да се позволи на потребителите 
да получават подходяща информация 
за потребяваната от тях енергия; да 
позволят високоефективен контрол 
на консумираната мощност за 
единица време ръчно и/или чрез 
сградни автоматизирани системи; и 
да служат за доставчик на данни за 
прилагането на членове 3, 4, 5 и 10 и 
на приложение І.

Or. en

Изменение 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Изолационни системи за 

ограждащите елементи на сградите
1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики на изолационните 
системи за ограждащите елементи 
на сградите, които се прилагат 



PE421.132v02-00 76/123 AM\772875BG.doc

BG

конкретно по отношение на следните 
елементи:
а) покриви;
б) системи за вътрешно удвояване на 
ограждащите елементи на сградата, 
включително подове и тавани;
в) системи за външно удвояване на 
ограждащите елементи на сградите;
г) прозорци, первази и рамки за 
ролетни щори;
д) линейно третиране на термични 
мостове, по-специално съединяващи 
части между плочи и балкони, на 
акротерии и на съединяващи части 
между фасади и защитни елементи.
2. Минималните изисквания, посочени 
в параграф 1, трябва да 
съответстват на приложимото 
законодателство по отношение на 
продуктите, които представляват 
част от инсталацията, и се 
основават на правилния монтаж на 
тези продукти. Въпросните 
изисквания по-специално гарантират 
ниска или нулева загуба на топлинна 
енергия от сградата.

Or. fr

Обосновка

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Изменение 319
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 
Сгради, с емисии на въглероден 

двуокис и потребление на първична 
енергия ниски или нулеви

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна 
площ, който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

Определят се отделни цели за:

а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват 
целите, посочени в точка в), като 
отчитат водещата роля, която 
публичните власти следва да играят в 
областта на енергийните 
характеристики на сградите.

2. Посоченият в параграф 1 
национален план съдържа inter alia 
следните елементи:

а) определението на държавите-
членки за сгради, в които както 

заличава се
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емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

б) средносрочни цели, изразени 
като процент, който тези сгради 
трябва да представляват през 2015 г. 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 
юни 2011 г. и на всеки три години 
докладват пред Комисията относно 
напредъка при прилагане на своите 
национални планове. Националните 
планове и докладите за напредъка 
могат да бъдат включени в плановете 
за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.
5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
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са ниски или равни на нула. Въз основа 
на този доклад Комисията 
разработва стратегия и, ако е 
необходимо, предлага мерки за 
увеличаване на броя на тези сгради.

Or. de

Обосновка

Изграждането на сгради, чиито емисии на въглероден двуокис(CO2) и консумация на 
първична енергия са незначителни или се равняват на нула и по тази причина 
надхвърлят значително минималните изисквания, които трябва да бъдат определени 
от държавите-членки, може да се осъществява единствено на доброволна основа. По 
тази причина самите държавите-членки не могат да се обвързват със задължението 
определена част от тези сгради да съставлява дял от съвкупния строителен фонд. 
Предложената разпоредба в член 9, параграф 5 изглежда, че представлява първа 
стъпка към въвеждането на преки изисквания за сгради с ниска или нулева въглеродна 
и енергийна интензивност (субсидиарност).

Изменение 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден 
двуокис и потребление на първична 
енергия ниски или равни на нула

Сгради с нулево нетно потребление на 
енергия

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна 
площ, който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите с нулево нетно 
потребление на енергия.

1а. До 2012 г. в случая на сгради, в 
които се помещават публични органи, 
а в останалите случаи − до 2016 г., 



PE421.132v02-00 80/123 AM\772875BG.doc

BG

държавите-членки гарантират, че 
всички нови сгради са с нулево нетно
потребление на енергия. 

Определят се отделни цели за: 1б. Държавите-членки определят 
цели за 2015 г. и за 2020 г. за 
минималния процент съществуващи 
сгради, които са сгради с нулево нетно 
потребление на енергия, измерени 
като процент от общия сграден фонд 
и от общата полезна площ. 
Държавите-членки определят 
отделни цели за:

а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

а) жилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани
нежилищни сгради;

б) нежилищни сгради;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват 
целите, посочени в точка в), като 
отчитат водещата роля, която 
публичните власти следва да играят в 
областта на енергийните 
характеристики на сградите.

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради с нулево нетно потребление 
на енергия;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва 
да представляват през 2015 г. като
дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ;

ба) подробности за изискванията на 
държавите-членки за минималните 
равнища на енергия от възобновяеми 
източници в новите сгради и 
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съществуващите сгради, подлежащи 
на основен ремонт, съгласно 
изискванията на Директива 
2008/хх/ЕО относно насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и членове 6 и 
7 от настоящата директива;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради;

ва) национални, регионални или 
местни програми за подпомагане на 
мерките за енергийните 
характеристики, като данъчни 
стимули, финансови инструменти 
или намаляване на ДДС.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да 
бъдат включени в плановете за 
действие в областта на енергийната 
ефективност, посочени в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка се включват в 
плановете за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО.

3а. В рамките на два месеца след 
уведомяването за национален план от 
страна на държава-членка по 
параграф 3, Комисията, при пълно 
отчитане на принципа на 
субсидиарност, може да отхвърли 
този план или част от него, въз 
основа на това, че той не отговаря на 
всички изисквания на настоящия 
член. В този случай държавата-
членка предлага изменения. В 
рамките на един месец след 
получаването на тези предложения 
Комисията приема изменения план 
или изисква допълнителни конкретни 
изменения. Комисията и засегнатите 
държави-членки предприемат всички 
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разумни мерки, за да приемат 
националния план в рамките на пет 
месеца след датата на 
първоначалното уведомяване.  

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Въз основа 
на този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

5. До 2016 г. Комисията публикува 
доклад за постигнатия от държавите-
членки напредък в увеличаване на броя 
на сградите с нулево нетно 
потребление на енергия. Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

Or. en

Обосновка

Ежегодно новите сгради представляват около 1% от сградния фонд. Този малък 
процент следва да отрази най-новите технологии по отношение на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници, за да се гарантира, че новите 
сгради подпомагат ЕС да  постигне своите цели в областта на изменението на
климата и да намали своята зависимост от вноса на скъпоструваща и недостатъчна 
енергия. По-евтино е тези технологии да бъдат въведени при първоначалния строеж 
на сградите.
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Изменение 321
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден 
двуокис и потребление на първична 
енергия ниски или равни на нула

Сгради с нулево нетно потребление на 
първична енергия и сгради, 
произвеждащи излишък от енергия

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна 
площ, който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, които 
съответстват на стандартите за 
сгради с нулево нетно потребление на 
първична енергия или сгради, 
произвеждащи излишък от енергия. 
Те изискват всички нови сгради да са 
поне с нулево нетно потребление на 
първична енергия най-късно до 2014 г.

Държавите-членки изискват всички 
нови и съществуващи сгради, които 
подлежат на основен ремонт и в 
които се помещават публични органи, 
да съответстват най-малко на 
стандартите за сгради с нулево 
нетно потребление на първична 
енергия, считано от 2012 г., при 
вземане под внимание на водещата 
роля, която публичните органи следва 
да играят в областта на енергийните 
характеристики на сградите. 

Държавите-членки определят 
задължителни цели за 2012, 2015 и 
2020 г. за сгради с нулево нетно 
потребление на първична енергия или 
сгради, произвеждащи излишък от 
енергия, като минимален процент от 
общия сграден фонд и общата полезна 
площ. Тези стойности се определят 
като най-малко 30% до 2012 г. и 50% 
до 2015 г.

Определят се отделни цели за: Определят се отделни задължителни 
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цели за:
а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

а) съществуващи жилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани
нежилищни сгради;

б) съществуващи нежилищни сгради;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват целите, 
посочени в точка в), като отчитат 
водещата роля, която публичните 
власти следва да играят в областта 
на енергийните характеристики на 
сградите.

Държавите-членки гарантират, че 
всички съществуващи сгради, които 
подлежат на основен ремонт, 
съответстват най-малко на 
стандартите за сгради с нулево 
нетно потребление  на първична 
енергия най-късно до 2018 г.

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради с нулево нетно потребление 
на първична енергия и сгради, 
произвеждащи излишък от енергия;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва 
да представляват през 2015 г. като 
дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ;

б) средносрочни задължителни цели,
посочени в параграф 1;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) преглед на всички политики и 
мерки, предприети за насърчаване на 
такива сгради.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
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областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула.

4. Комисията определя сгради с нулево 
нетно потребление на енергия и 
сгради, произвеждащи излишък от 
енергия, най-късно до 2010 г.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Въз основа 
на този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, 
предлага мерки за увеличаване на броя 
на тези сгради.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите с нулево нетно потребление 
на енергия и сградите, произвеждащи 
излишък от енергия, най-късно до 31 
юни 2012 г. и на всеки три години след 
това. Въз основа на този доклад 
Комисията разработва план за действие 
и, ако е необходимо, предлага мерки за 
увеличаване на броя на тези сгради.

Or. en

Обосновка

 Някои държави-членки вече приеха амбициозни цели за сгради с високотехнологични 
характеристики. С оглед на свързаните с тях ползи за икономиката, заетостта и 
околната среда останалите държави-членки следва да си поставят сходни цели.
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Изменение 322
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден 
двуокис и потребление на първична

енергия ниски или равни на нула

Сгради, произвеждащи излишък от 
енергия

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна площ, 
който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, които съответстват 
на стандартите за сгради, 
произвеждащи излишък от енергия. 
Те набелязват задължителна цел за 
минималния процент, изразен като дял 
от общия сграден фонд и от общата 
полезна площ, който тези сгради трябва 
да представляват през 2020 г.

Определят се отделни цели за: Определят се отделни задължителни 
цели за:

а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват целите,
посочени в точка в), като отчитат 
водещата роля, която публичните 
власти следва да играят в областта на 
енергийните характеристики на 
сградите.

Държавите-членки гарантират, че 
всички нови и съществуващи сгради, 
посочени в буква в), които подлежат 
на основен ремонт, съответстват 
най-малко на стандартите за сгради, 
произвеждащи излишък от енергия, 
считано от 2012 г., като отчитат 
водещата роля, която публичните 
органи следва да играят в областта на 
енергийните характеристики на 
сградите.

Държавите-членки изискват всички 
нови сгради да съответстват на 
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стандартите за сгради, 
произвеждащи излишък от енергия, 
най-късно до 2015 г.
Държавите-членки гарантират, че 
всички съществуващи сгради, които 
подлежат на основен ремонт, 
съответстват на стандартите за 
сгради, произвеждащи излишък от 
енергия, най-късно до 2020 г.

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради, произвеждащи излишък от 
енергия;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва да 
представляват през 2015 г. като дял от 
общия сграден фонд и от общата 
полезна площ;

б) средносрочни задължителни цели, 
изразени като процент, който тези 
сгради трябва да представляват през 
2015 г. като дял от общия сграден фонд 
и от общата полезна площ;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) обобщение на всички политики и 
мерки, предприети за насърчаване на 
такива сгради.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на
първична енергия са ниски или равни 

4. Комисията установява общо 
определение за сгради, произвеждащи 
излишък от енергия, най-късно до 2010 
г.
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на нула.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки напредък 
в увеличаване на броя на сградите, в които 
както емисиите на въглероден двуокис, 
така и потреблението на първична
енергия са ниски или равни на нула. Въз 
основа на този доклад Комисията 
разработва стратегия и, ако е необходимо, 
предлага мерки за увеличаване на броя на 
тези сгради.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, произвеждащи излишък от 
енергия, най-късно до 31 януари 2012 г. 
и на всеки три години след това. Въз 
основа на този доклад Комисията 
разработва план за действие и, ако е 
необходимо, предлага мерки за 
увеличаване на броя на тези сгради.

Or. en

Обосновка

 Някои държави-членки вече приеха амбициозни цели за сгради с високотехнологични 
характеристики. С оглед на свързаните с тях ползи за икономиката, заетостта и 
околната среда останалите държави-членки следва да си поставят сходни цели. По 
тази причина е необходим ясен план за действие за най-новите технологии и най-
високите стандарти.

Изменение 323
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия 
ниски или равни на нула

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия,
ниски или равни на нула, или които 
произвеждат енергия

Or. fi
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Изменение 324
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия 
ниски или равни на нула

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия,
ниски или равни на нула и сгради, 
произвеждащи излишък от енергия

Or. en

Обосновка

Сгради, произвеждащи излишък от енергия, които генерират повече енергия, 
отколкото потребяват, са вече технически осъществими.

Изменение 325
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сгради, с емисии на въглероден 
двуокис и потребление на първична
енергия ниски или равни на нула  

Сгради с ниско или равно на нула 
крайно потребление на енергия  

Or. de

Обосновка

За потребителя е важно крайното потребление на енергия - само то може да бъде 
отчетено от брояча, и при това няма значение дали например електроенергията е 
произведена от възобновяеми източници или от ядрена енергия. Същото важи и за 
природния газ - той може да бъде произведен от отпадъци. Нискоенергийните сгради 
трябва да бъдат създавани като такива, тъй като необходимите впоследствие 
ремонтни дейности изискват огромни разходи. По тази причина основно 
ремонтираните сгради следва да бъдат изключени. Невъзможни са също така и 
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конкретни предварително зададени стойности в проценти, тъй като никой не би 
желал да деградира по посока към плановата икономика.

Изменение 326
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Те набелязват 
цели за минималния процент, изразен 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ, който тези сгради 
трябва да представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, или които 
произвеждат енергия . Те набелязват 
цели за минималния процент, изразен 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ, който тези сгради 
трябва да представляват през 2020 г.

Определят се отделни цели за: Определят се отделни цели за:
а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

а) нови и основно ремонтирани
жилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват целите, 
посочени в точка в), като отчитат 
водещата роля, която публичните власти 
следва да играят в областта на 
енергийните характеристики на 
сградите.

Държавите-членки набелязват целите, 
посочени в точка в), като отчитат 
водещата роля, която публичните власти 
следва да играят в областта на 
енергийните характеристики на 
сградите.

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа, наред с другото,
следните елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, или които 
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произвеждат енергия;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва да 
представляват през 2015 г. като дял от 
общия сграден фонд и от общата 
полезна площ;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва да 
представляват през 2015 г. като дял от 
общия сграден фонд и от общата 
полезна площ;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула, или които произвеждат енергия.

Тези мерки, целящи изменение на
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълнят, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 2.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, или които 
произвеждат енергия Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.
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Изменение 327
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна 
площ, който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които крайното 
потребление на енергия е ниско или 
равно на нула.

Определят се отделни цели за: Определят се незадължителни отделни 
цели за:

а) нови и основно ремонтирани
жилищни сгради;

а) нови жилищни сгради,

б) нови и основно ремонтирани
нежилищни сгради;

б) нови нежилищни сгради,

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

Държавите-членки набелязват 
целите, посочени в точка в), като 
отчитат водещата роля, която 
публичните власти следва да играят в 
областта на енергийните 
характеристики на сградите.

Or. de

Обосновка

За потребителя е важно крайното потребление на енергия - само то може да бъде 
отчетено от брояча, и при това няма значение дали например електроенергията е 
произведена от възобновяеми източници или от ядрена енергия. Същото важи и за 
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природния газ - той може да бъде произведен от отпадъци. Нискоенергийните сгради 
трябва да бъдат създавани като такива, тъй като необходимите впоследствие 
ремонтни дейности изискват огромни разходи. По тази причина основно 
ремонтираните сгради следва да бъдат изключени. Невъзможни са също така и 
конкретни предварително зададени стойности в проценти, тъй като никой не би 
желал да деградира по посока към плановата икономика.

Изменение 328
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Те набелязват 
цели за минималния процент, изразен 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ, който тези сгради 
трябва да представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на новите сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
равни на нула, и на съществуващите 
сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или по възможност равни на 
нула. За новите сгради държавите-
членки постепенно установяват като 
строителни стандарти емисии на 
въглероден двуокис и потребление на 
първична енергия, които са равни на 
нула. За съществуващите сгради те
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна площ, 
който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Строителството на всички нови сгради по такъв начин, че както емисиите на 
въглероден двуокис, така и потреблението на първична енергия са ниски или равни на 
нула, ще допринесе за подобряване на енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 329
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Те набелязват 
цели за минималния процент, изразен 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ, който тези сгради 
трябва да представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, произвеждащи 
излишък от енергия, и на сградите, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула. Те набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна площ, 
който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

Or. en

Изменение 330
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Те набелязват 
цели за минималния процент, изразен 
като дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ, който тези сгради 
трябва да представляват през 2020 г.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите и екологичните зони, 
в които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула. Те набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна площ, 
който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

Or. fr
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Обосновка

Целта на изменението е да улесни появата на екологични зони. Възможно е на местно 
ниво да се развие междусекторно взаимодействие, така че да се постигне възможно 
най-ефективно използване на наличните ресурси – биомаса, геотермална енергия, 
използване на топлинна енергия от производство на електроенергия (комбинирано 
производство), производство на топлинна енергия от промишлеността, например 
като неизбежен страничен продукт, както и увеличаване на броя на сградите с ниско 
потребление на първична енергия.

Изменение 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За постигането на целта, свързана с 
осигуряването на нови и ремонтирани 
сгради, които да покриват 
изискванията за енергийна 
ефективност, националните планове 
трябва да гарантират:
- количествени стимули под формата 
на „кредити“ с възможност за 
прехвърляне, които се предоставят 
на строителя за увеличаване на обема 
на строителството и които се 
използват за нови сгради, 
разположени в същия район;
- в случай на сгради с историческо 
значение, по-силни стимули в 
сравнение с тези, които се 
предоставят за нови и съществуващи 
вече сгради;
- създаване на система за издаване на 
прехвърлими сертификати на 
управители на сгради, като признание 
за управление, което способства за 
постигането и поддържането на 
определени равнища на спестяване на 
енергия. И в противоположния 
случай, управителите на сгради, 
които не успяват да постигнат и 



PE421.132v02-00 96/123 AM\772875BG.doc

BG

поддържат установените стандарти 
за енергийна ефективност, ще трябва 
да получават сертификати според 
условията на пазара;
- намаляване на разходите, свързани 
със строителството;
- по-бързи и опростени процедури за 
издаване на разрешителни за 
строителни дейности, свързани със 
сгради или области, изискващи 
прилагането на мерки за спестяване 
на енергия;
намаляване на данъците за 
недвижима собственост.

Or. it

Обосновка

Националните планове трябва да определят мерки за постигане на целите, 
отговарящи на изискванията за енергийна ефективност, както за нови сгради, така и 
за сгради в процес на ремонт.

Изменение 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) промишлени площадки.

Or. it

Обосновка

В Европа съществуват много остарели промишлени сгради. Държавите-членки следва 
да предоставят стимули за тяхното освобождаване и разрушаване с цел 
строителство на нови сгради с високо равнище на енергийна ефективност.
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Изменение 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на буква ва), 
държавите-членки следва да 
предоставят стимули за 
освобождаването на остарели 
промишлени сгради – частна и/или 
публична собственост – от техните 
собственици, които имат интерес да 
преместят дейността си в нови 
сгради с високо равнище на енергийна 
ефективност, като определят 
области или центрове, които са 
подходящи (от гледна точка на 
тяхната инфраструктура и/или 
наличието на услуги) да послужат 
като площадки за възобновената 
производствена дейност. Държавите-
членки следва също така да посочат 
третичните, производствените и 
търговските области и центрове, в 
които е най-целесъобразно да се 
съсредоточи строителството на 
сгради с ниски енергийни 
потребности.

Or. it

Обосновка

В Европа съществуват много остарели промишлени сгради. Държавите-членки следва 
да предоставят стимули за тяхното освобождаване и разрушаване с цел 
строителство на нови сгради с високо равнище на енергийна ефективност.
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Изменение 334
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват 
техните сгради и сградите на 
публичните или полупубличните 
органи да бъдат превърнати в 
демонстрационни проекти за 
използването на енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници, и прилагат за 
тези сгради стандартите за излишък 
от енергия, считано от 2012 г.

Or. en

Изменение 335
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки активно 
популяризират стандартите за 
излишък от енергия за нови сгради, 
считано от 2012 г.
Считано от 2015 г. държавите-
членки определят процент на 
енергийно потребление, който трябва 
да се покрие от възобновяеми 
енергийни източници, за всички 
сгради, които подлежат на основен 
ремонт.

Or. en
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Изменение 336
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които крайното 
потребление на енергия е ниско или 
равно на нула;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва 
да представляват през 2015 г. като 
дял от общия сграден фонд и от 
общата полезна площ;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

Or. de

Обосновка

За потребителя е важно крайното потребление на енергия - само то може да бъде 
отчетено от брояча, и при това няма значение дали например електроенергията е 
произведена от възобновяеми източници или от ядрена енергия. Същото важи и за 
природния газ - той може да бъде произведен от отпадъци. Нискоенергийните сгради 
трябва да бъдат създавани като такива, тъй като необходимите впоследствие 
ремонтни дейности изискват огромни разходи. По тази причина основно 
ремонтираните сгради следва да бъдат изключени. Невъзможни са също така и 
конкретни предварително зададени стойности в проценти, тъй като никой не би 
желал да деградира по посока към плановата икономика.
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Изменение 337
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 
национален план съдържа inter alia 
следните елементи:

2. Държавите-членки разработват 
посочения в параграф 1 национален 
план съвместно със съответните 
местни и регионални органи, като 
той съдържа inter alia следните 
елементи:

Or. en

Обосновка

Необходимо е участието на местните и регионалните органи.

Изменение 338
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план включва консултация с органи 
от публичния сектор и други 
съответни заинтересовани страни и 
съдържа inter alia следните елементи

Or. en

Обосновка

Прозрачността и адекватното провеждане на консултации са от съществено 
значение за гарантирането на успешното заемане на водеща позиция на публичния 
сектор, към което се стреми предложението за преработка на директивата.   
Заинтересованите страни имат необходимите познания и експертен опит от първа 
ръка, за да оценят техническата изпълнимост на всякакви запланувани мерки и могат 
да предложат ценни познания относно разработването на по-ефективни и 
дългосрочни подобрения в енергийните характеристики на сградите.
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Изменение 339
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план се разработва съвместно с 
местните и регионалните органи и 
съдържа inter alia следните елементи:

Or. en

Обосновка

 В директивата следва да се предвиди участието на местните и регионалните органи 
при съставянето на националните планове с оглед на специфичната роля на местните 
и регионалните публични органи при разработването на тези сгради.

Изменение 340
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 9 –  параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определението на държавите-
членки за сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула;

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно оценката на въздействието на Комисията, определенията за сгради с ниско 
или нулево потребление на енергия/ниски или нулеви въглеродни емисии и техните 
методики за изчисляване се различават значително между държавите-членки на ЕС. 
Общите определения биха могли да спомогнат за ускоряване на прилагането на 
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стандартите за сгради с ниско потребление на енергия и ниско равнище на въглеродни 
емисии в целия ЕС.

Изменение 341
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 –  параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради, произвеждащи излишък от 
енергия, и за сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

Or. en

Изменение 342
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) географски данни на национално и 
регионално равнище относно 
съществуващите на място 
инсталации, използващи 
възобновяеми енергийни източници в 
сгради или интегрирани в сгради;

Or. en
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Изменение 343
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) информация относно процента на 
публичните и полупубличните сгради, 
които постигат стандартите за 
излишък от енергия, и относно 
публичните и полупубличните сгради, 
в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула; 

Or. en

Изменение 344
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО. В рамките на 
три месеца след уведомяването за 
национален план от страна на 
държава-членка, Комисията може да 
изиска държавата-членка да 
представи изменен план въз основа на 
факта, че съществуващият план не 
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съдържа всички необходими 
разпоредби. В този случай 
държавата-членка предлага 
изменения, които Комисията трябва 
да приеме преди приемането на плана.

Or. en

Изменение 345
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от
Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки пет години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. de

Обосновка

Задължението за докладване на всеки пет години е достатъчно.

Изменение 346
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията установява общи 4. Комисията установява общи 
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принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула.

определения за сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула.

Or. en

Обосновка

Съгласно оценката на въздействието на Комисията, определенията за сгради с ниско 
или нулево потребление на енергия/ниски или нулеви въглеродни емисии и техните 
методики за изчисляване се различават значително между държавите-членки на ЕС. 
Общите определения биха могли да спомогнат за ускоряване на прилагането на 
стандартите за сгради с ниско потребление на енергия и ниско равнище на въглеродни 
емисии в целия ЕС.

Изменение 347
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 
нула.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, 
произвеждащи излишък от енергия, и 
на сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула.

Or. en

Изменение 348
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията установява общи 4. Комисията установява общи 
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принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни
на нула.

принципи за определянето на сгради, в 
които крайното потребление на 
енергия е ниско или равно на нула.

Or. de

Обосновка

За потребителя е важно не потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия - само то може да бъде отчетено от брояча, и при това няма 
значение дали например електроенергията е произведена от възобновяеми източници 
или от ядрена енергия. Същото важи и за природния газ - той може да бъде 
произведен от отпадъци.

Изменение 349
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цифровият показател за емисиите на 
въглероден двуокис се изчислява 
съгласно приложение І.

Or. fr

Обосновка

С цел последователност и формулиране на хармонизирани определения за такива 
сгради е важно да се има предвид единен цифров показател за емисии на въглероден 
двуокис като посочения в приложение І.
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Изменение 350
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, произвеждащи излишък от 
енергия, и на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

Or. en

Изменение 351
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула. Въз основа 
на този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които крайното 
потребление на енергия е ниско или 
равно на нула. Въз основа на този 
доклад Комисията разработва стратегия 
и, ако е необходимо, предлага мерки за 
увеличаване на броя на тези сгради.

Or. de
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Обосновка

За потребителя е важно не потреблението на първична енергия, а крайното 
потребление на енергия - само то може да бъде отчетено от брояча, и при това няма 
значение дали например електроенергията е произведена от възобновяеми източници 
или от ядрена енергия. Същото важи и за природния газ - той може да бъде 
произведен от отпадъци.

Изменение 352
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията упълномощава 
държавите-членки, които разполагат 
с неизползвани средства от 
Кохезионния фонд и които изцяло са 
усвоили разпределените им средства 
по ЕФРР, включително средствата, 
предназначени за жилищна политика, 
да прехвърлят част от 
неизползваните структурни средства 
на регионите за инвестиции в 
ремонти на сгради, изпълняващи 
изискванията за енергийна 
ефективност и да създадат 
възможност за по-доброто използване 
на енергия от възобновяеми 
източници в сградите.

Or. pl

Обосновка

Средствата от ЕФРР бяха разпределени между отделните региони и усвояването им 
е изключително напреднало, за разлика от средствата от Кохезионния фонд, които са 
предназначени за подобряване на процеса на сближаване в областта на околната 
среда и инфраструктурата в Европа. Ремонтите и модернизирането на термичното 
оборудване на сградите представляват изцяло екологосъобразни мерки, предприемани 
във всички държави-членки.
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Изменение 353
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2009 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
изискванията, установени в членове 5 
до 9. Тези предложения включват:
а) целево заделяне на сумата, 
отпускана от Европейския фонд за 
регионално развитие, която може да 
се използва за подпомагане на 
енергийната ефективност и за 
инвестиции във възобновяема енергия 
по член 7 от Регламент (ЕО) № 
1080/2006; тази сума е равна поне на 
15% от общите отпуснати средства;
б) разширяване на критериите за 
допустимост на проектите за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, в 
които участва Европейският фонд за 
регионално развитие, поне до такава 
степен, че всички държави-членки да 
отговарят на условията за 
финансиране на подобрения в 
енергийната ефективност и 
възобновяема енергия за домакински 
нужди;
в) използване на други финансови 
средства на Общността за 
подпомагане 
научноизследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании и 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност;
г) частично използване на финансова 
подкрепа съгласно плана за 
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икономическо възстановяване на ЕС, в 
частност Регламент (ЕО) № xx/xxxx 
на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за 
подпомагане на икономическото 
възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ на Общността за 
проекти в областта на енергията, с 
цел да се създаде схема за гарантиране 
на нисколихвени заеми в размер на 
милиарди в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници, по-специално в 
строителния сектор; 
д) използване на програмата 
"Интелигентна енергия – Европа" с 
цел създаване, в частност чрез 
техническа помощ, на необходимите 
структури за знание, които по-
специално са фокусирани върху 
европейските градове и региони; 
е) създаване на Фонд за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници през периода 
преди 2020 г. от Европейската 
комисия, Европейския инвестиционен 
фонд и, по целесъобразност, от 
държавите-членки, с цел 
мобилизиране на допълнителни 
публични средства и частни 
инвестиции за малки и средни 
проекти, свързани с енергийната 
ефективност и енергия от 
възобновяеми източници, изпълнявани 
на територията на държавите-
членки за целите на прилагането на 
настоящата директива;
д) намалена или нулева ставка на  
ДДС за услуги и продукти, свързани с 
повишаването на енергийната 
ефективност на сгради и за услуги и 
продукти от възобновяеми енергийни 
източници. 
2.  Държавите-членки прилагат един 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа.
3. Финансовите или данъчните 
стимули подкрепят изпълнението на 
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препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определи произходът на финансирането за необходимите 
инвестиции в сгради.

Изменение 354
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
изискванията, установени в членове 5 
до 9. Тези предложения включват:
а) увеличаване на максималната сума, 
отпускана от ЕФРР, която може да 
се използва за подпомагане на 
енергийната ефективност, 
включително централно отопление 
или охлаждане, и за инвестиции в 
сектора на енергия от възобновяеми 
източници по член 7 от Регламент 
(ЕО) №1080/2006. Тази максимална 
сума се увеличава до поне 15% т 
общите отпуснати средства;
б) разширяване на критериите за 
допустимост на проектите за 
енергийна ефективност, включително 
централно отопление и охлаждане, и 
възобновяеми енергийни източници 
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от ЕФРР, поне до такава степен, че 
всички държави-членки да отговарят 
на условията за финансиране на 
подобрения в енергийната 
ефективност и възобновяема енергия 
за домакински нужди;
в) частично използване на други 
финансови средства на Общността за 
подпомагане на изследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании или 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност;
г) създаване на фонд за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници до 2020 г. от 
Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и държавите-
членки, с цел мобилизиране на 
публични средства и частни 
инвестиции за проекти, свързани с 
енергийната ефективност и енергия 
от възобновяеми източници, 
изпълнявани на територията на 
държавите-членки за целите на 
прилагането на настоящата 
директива;
д) намаляване на ДДС за услуги и 
продукти, свързани с повишаването 
на енергийната ефективност на 
сградите.
2.  Държавите-членки прилагат един 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа, изброени в 
приложение V. Сертификатите за 
енергийните характеристики, 
посочени в член 10 указват кои 
механизми са на разположение за 
финансиране изпълнението на 
препоръките за икономически 
ефективно подобрение на 
енергийните характеристики на 
съответните сгради.
3. Финансовите или данъчни стимули 
подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.
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4. При изпълняване изискванията по 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки прилагат по-
специално мерки, целящи 
подпомагането на инвестициите за 
подобрения в енергийната 
ефективност за тези, които са 
застрашени от енергийна бедност, 
включително договори за енергийни 
характеристики.

Or. ro

Обосновка

По отношение на финансовата подкрепа изменението следва да е насочено по-
конкретно към централното отопление и охлаждане, които ще играят 
стратегическа роля за строителството на сгради, които са по-ефективни от гледна 
точка на ресурсите.

Изменение 355
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
изискванията, установени в членове 5 
до 9. Тези предложения включват:
а) увеличаване на максималната сума, 
отпускана от Европейския фонд за 
регионално развитие, която може да 
се използва за подпомагане на 
енергийната ефективност, 
включително централно отопление 
или охлаждане, и за инвестиции в 
сектора на енергия от възобновяеми 
източници по член 7 от Регламент 
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(ЕО) № 1080/2006; тази максимална 
сума се увеличава до поне 15% от 
общите отпуснати средства;
б) разширяване на критериите за 
допустимост на проектите за 
енергийна ефективност, включително 
централно отопление и охлаждане, и 
възобновяеми енергийни източници, в 
които участва Европейският фонд за 
регионално развитие, поне до такава 
степен, че всички държави-членки да 
отговарят на условията за 
финансиране на подобрения в 
енергийната ефективност и 
възобновяема енергия за домакински 
нужди;
в) използване на други финансови 
средства на Общността за 
подпомагане 
научноизследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании и 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност; 
г) създаване на Фонд за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници до 2020 г. от 
Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и държавите-
членки, с цел мобилизиране на 
публични средства и частни 
инвестиции за проекти, свързани с 
енергийната ефективност и енергия 
от възобновяеми източници, 
изпълнявани на територията на 
държавите-членки за целите на 
прилагането на настоящата 
директива;
д) намаляване на ДДС за услуги и 
продукти, свързани с повишаването 
на енергийната ефективност на 
сградите.
2. Държавите-членки прилагат един 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа, изброени в 
приложение V. Сертификатите за 
енергийните характеристики, 
посочени в член 10 указват кои 
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механизми са на разположение за 
финансиране изпълнението на 
препоръките за икономически 
ефективно подобрение на 
енергийните характеристики на 
съответните сгради.
3. Финансовите или данъчните 
стимули подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.
4. При изпълняване изискванията по 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки прилагат по-
специално мерки, целящи 
подпомагането на инвестициите за 
подобрения в енергийната 
ефективност за тези, които са 
застрашени от енергийна бедност, 
включително договори за енергийни 
характеристики.

Or. xm

Обосновка

Предложението на докладчика за нов член се подкрепя, като този член обаче следва да 
се допълни в параграф 1, букви  а) и б) с централно отопление и охлаждане.
Централното отопление и охлаждане играе важна роля за разработването на сгради 
с енергийна ефективност.

Изменение 356
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
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изискванията, установени в членове 5 
до 9. Тези предложения включват:
а) увеличаване на максималната сума, 
отпускана от Европейския фонд за 
регионално развитие, която може да 
се използва за подпомагане на 
енергийната ефективност и за 
инвестиции във възобновяема енергия 
по член 7 от Регламент (ЕО) № 
1080/2006. Тази максимална сума се 
увеличава до поне 15% от общите 
отпуснати средства;
б) разширяване на критериите за 
допустимост на проектите за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, в 
които участва Европейският фонд за 
регионално развитие, поне до такава 
степен, че всички държави-членки да 
отговарят на условията за 
финансиране на подобрения в 
енергийната ефективност и 
възобновяема енергия за домакински 
нужди;
в) използване на други финансови 
средства на Общността за 
подпомагане 
научноизследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании и 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност;
г) създаване на Фонд за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници до 2020 г. от 
Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и държавите-
членки, с цел мобилизиране на 
публични средства и частни 
инвестиции за проекти, свързани с 
енергийната ефективност и енергия 
от възобновяеми източници, 
изпълнявани на територията на 
държавите-членки за целите на 
прилагането на настоящата 
директива;
д) намаляване на ДДС за услуги и 
продукти, свързани с повишаването 
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на енергийната ефективност на 
сградите.
2.  Държавите-членки прилагат един 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа, изброени в 
приложение V. Сертификатите за 
енергийните характеристики, 
посочени в член 10 указват кои 
механизми са на разположение за 
финансиране изпълнението на 
препоръките за икономически 
ефективно подобрение на 
енергийните характеристики на 
съответните сгради.
3. Финансовите или данъчните 
стимули подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.
4. При изпълняване изискванията по 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки прилагат по-
специално мерки, целящи 
подпомагането на инвестициите за 
подобрения в енергийната 
ефективност за тези, които са 
застрашени от жилищна енергийна 
бедност, включително договори за 
енергийни характеристики.

Or. en

Обосновка

Препоръчва се формулировката „жилищна енергийна бедност“ вместо 
предложената от докладчика „енергийна бедност“ с цел да се избегне объркване с 
липсата на достъп до енергийна инфраструктура, която липса понякога се нарича 
„енергийна бедност“.
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Изменение 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
изискванията, установени в членове 5 
до 9. Тези предложения включват:
а) увеличаване на максималната сума, 
отпускана от Европейския фонд за 
регионално развитие, която може да 
се използва за подпомагане на 
енергийната ефективност и за 
инвестиции във възобновяема енергия 
по член 7 от Регламент (ЕО) № 
1080/2006. Тази максимална сума се 
увеличава до поне 15% т общите 
отпуснати средства;
б) разширяване на критериите за 
допустимост на проектите за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, в 
които участва Европейският фонд за 
регионално развитие, поне до такава 
степен, че всички държави-членки да 
отговарят на условията за 
финансиране на подобрения в 
енергийната ефективност и 
възобновяема енергия за домакински 
нужди;
в) използване на други финансови 
средства на Общността за 
подпомагане 
научноизследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании и 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност;
г) увеличаване на достъпа до заеми от 
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Европейската инвестиционна банка, 
включително намаляване на 
минималния праг от 25 млн. евро за 
такива заеми с цел мобилизиране на 
публични средства и частни 
инвестиции за проекти, свързани с 
енергийната ефективност и енергия 
от възобновяеми източници, 
изпълнявани на територията на 
държавите-членки за целите на 
прилагането на настоящата 
директива;
д) намаляване на ДДС за услуги и 
продукти, свързани с повишаването 
на енергийната ефективност на 
сгради и за услуги и продукти от 
възобновяеми енергийни източници с 
цел насърчаване на повишено 
използване на възобновяема енергия в 
сградите.
2. Държавите-членки прилагат два 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа съгласно 
процедурата, посочена в приложение 
V. Сертификатите за енергийните 
характеристики, посочени в член 10 
указват кои механизми са на 
разположение за финансиране 
изпълнението на препоръките за 
икономически ефективно подобрение 
на енергийните характеристики на 
съответните сгради. 
3. Финансовите или данъчните 
стимули подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.
4. При изпълняване изискванията по 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки прилагат по-
специално мерки, целящи 
подпомагането на инвестициите за 
подобрения в енергийната 
ефективност за тези, които са 
застрашени от енергийна бедност, 
включително договори за енергийни 
характеристики.
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Or. en

Обосновка

Много амбициозните цели на настоящата директива изискват финансова подкрепа 
както от страна на ЕС, така и от страна на самите държави-членки. При все това, 
държавите-членки трябва да могат да решават кои финансови механизми са 
приложими и най-ефективни за тях.

Изменение 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Финансови стимули и намеса на 

пазара
1. Държавите-членки изготвят 
национални доклади относно 
финансовите и данъчните стимули, 
приемани на национално и 
поднационално равнище, за 
насърчаване на по-висока енергийна 
ефективност както на нови, така и 
на съществуващи сгради. Тези доклади 
съдържат планове за бъдещото 
развитие на подобни стимули.
2. Държавите-членки изготвят 
национални доклади относно 
правните и пазарните пречки за 
инвестициите в енергийната 
ефективност на нови и 
съществуващи сгради. Тези 
национални доклади се придружават 
от подробни мерки, прилагани от 
държавите-членки за намаляването 
на подобни пречки.
3. Държавите-членки уведомяват 
Комисията относно националните 
доклади, посочени в параграфи 1 и 2, 
като ги включват в плановете за 
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действие в областта на енергийната 
ефективност по член 14, параграф 2 
от Директива 2006/32/ЕО. 
Впоследствие те продължават да 
докладват пред Комисията относно 
своите национални планове на всеки 
три години.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да докладват пред Комисията относно своите усилия за 
борба с пазарните пречки чрез увеличаване на финансовите и данъчните стимули за 
собствениците на жилища и наемателите с цел последните да предприемат 
дейности по ремонт на съществуващи сгради, които водят до по-висока енергийна 
ефективност, или на нови сгради с енергийна ефективност.

Изменение 359
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а 
Премахване на пазарни бариери

1. Държавите-членки разработват 
национални планове за премахване на 
пречките в националното 
законодателство в областта на 
строителството, наемните 
отношения и опазването на 
паметниците на културата и за 
създаване на финансови стимули за 
повишаващи енергийната 
ефективност инвестиции в нови и 
съществуващи сгради.
2. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 
юни 2011 г. и на всеки три години 
докладват пред Комисията относно 
напредъка при прилагане на своите 
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национални планове. Националните 
планове и докладите за напредъка 
могат да бъдат включени в плановете 
за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да създават допълнителни 
финансови стимули, напр. в данъчното законодателство, и да отстраняват 
съществуващите пречки в законодателството в областта на строителството, 
наемните отношения и опазването на паметниците. Наред с другото, това е 
приложимо с оглед на изискванията за енергоспестяващо модернизиране и за 
съществуващите изисквания за модернизиране на недвижими имоти, защитени като 
паметници на културата.

Изменение 360
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Премахване на пазарни бариери

1. Държавите-членки разработват 
национални планове за премахване на 
пречките в националното 
законодателство в областта на 
строителството и наемните 
отношения, както и за създаване на 
финансови стимули за повишаващи 
енергийната ефективност 
инвестиции в нови и съществуващи 
сгради.
2. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 
юни 2011 г. и на всеки три години 
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докладват пред Комисията относно 
напредъка при прилагане на своите 
национални планове. Националните 
планове и докладите за напредъка 
могат да бъдат включени в плановете 
за действие в областта на 
енергийната ефективност, посочени в 
член 14, параграф 2 от Директива 
2006/32/ЕО.

Or. de

Обосновка

По този начин се гарантира, че държавите-членки учат една от друга и могат да 
обменят опит във връзка с успехите на своите системи за стимулиране. Поради 
дългия времеви период, необходим за планирането и осъществяването, задължението 
за представяне на доклад на всеки пет години е достатъчно. В допълнение към това, 
целта е да бъдат идентифицирани и отстранявани пречките за пазара.
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