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Изменение 18
Oreste Rossi

Предложение за директива
Предложение за отхвърляне

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните 
призовава комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика, като 
водеща комисия, да предложи 
отхвърляне на предложението на 
Комисията.

Or. it

Обосновка

Предложението за директива противоречи на втория абзац на член 194, параграф 2 
от ДФЕС и на заключенията на извънредния Съвет по енергетика, проведен на 4 
февруари 2011 г. По-специално комбинираните разпоредби на член 3, член 10 и член 19, 
параграф 7 противоречат на принципите на субсидиарност и пропорционалност, 
като предварително налагат на държавите-членки цели за енергийна ефективност и 
технологиите, необходими за тяхното постигане.

Изменение 19
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните доставки в 
Европейския съюз, като намалява 

(1) Европейският съюз е изправен през 
безпрецедентни предизвикателства в 
резултат на повишена зависимост от 
внос на енергия и оскъдни енергийни 
ресурси, както и от необходимостта от 
ограничаване на изменението на 
климата и преодоляване на 
икономическата криза. Енергийната 
ефективност е ценно средство за 
преодоляване на тези 
предизвикателства. Тя подобрява 
сигурността на енергийните доставки в 
Европейския съюз, като намалява 
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потреблението на първична енергия и 
понижава вноса на енергия. Също така, 
тя спомага за намаляване на емисиите 
на парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност.

потреблението на първична енергия и 
понижава вноса на енергия. Също така, 
тя спомага за намаляване на емисиите 
на парникови газове по икономически 
изгоден начин и следователно 
допринася за смекчаване на 
изменението на климата. Преходът към 
икономика с повишена енергийна 
ефективност следва също така да ускори 
разпространението на новаторски 
технологични решения и да подобри 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Европейския съюз, 
като подобри икономическия растеж и 
създаде висококачествени работни 
места в няколко сектора, свързани с 
енергийната ефективност, които могат 
да бъдат защитени в средносрочен и 
дългосрочен план предвид 
конкуренцията в световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Енергийната ефективност, когато е постигната както трябва, може да доведе до 
създаване на работни места на местно равнище, които могат да бъдат запазени в 
средносрочен и дългосрочен план и да устоят на конкуренцията в световен мащаб.

Изменение 20
Christa Klaß, Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) В този контекст следва да се 
постави специален акцент върху 
местните европейски производители 
и МСП, чиито продукти и услуги 
отговарят на високи стандарти за 
качество. За тази цел Европейският 
съюз следва ефективно да контролира 
съответния внос от трети страни и 
да гарантира, че внесените продукти 
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и услуги отговарят на същите високи 
стандарти за качество като тези на 
местните производители и 
доставчици на услуги в Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност мерки за 
преодоляване на изоставането при 
постигането на общата цел за енергийна 
ефективност на ЕС за 2020 г.

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
2010 г. относно преразглеждането на 
Плана за действие относно енергийната 
ефективност, Европейският парламент 
призова Комисията да включи в своя 
преработен план за действие относно 
енергийната ефективност обвързваща 
цел за енергийна ефективност, както 
и мерки за преодоляване на 
изоставането при постигането на общата 
цел за енергоспестяване на ЕС за 
2020 г.

Or. en

Изменение 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 a) На 22 юни 2011 г. оценката на 
въздействието на Европейската 
комисия [1] показа, че националните 
обвързващи цели за енергийна 
ефективност по отношение на 
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първичното енергопотребление биха 
били по-подходящи от 
индикативните национални цели за 
енергийна ефективност за 
постигането на цялостната цел за 
20 % енергоспестяване.  Освен това 
оценката на въздействието показа, че 
обвързващите цели биха позволили 
повече гъвкавост от страна на 
държавите-членки при 
разработването на мерките за 
енергоспестяване, предвид 
различните условия в държавите-
членки.
[1] SEC(2011) 779

Or. en

Изменение 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, изразяваща се 
в постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, както и 
постигане на допълнително 
подобрение на енергийната 
ефективност в периода след 2020 г. За 
тази цел трябва да се формулира обща 
нормативна рамка за насърчаване на 
енергийната ефективност в Европейския 
съюз и да се определят конкретни 
действия за изпълнение на някои от 
предложенията, включени в Плана за 
енергийна ефективност — 2011 г., и за 
оползотворяване на значителния 

(10) В този контекст е необходимо да се 
актуализира правната рамка на 
Европейския съюз за енергийна 
ефективност с директива, която е 
насочена към постигане на целта за 
енергийната ефективност, изразяваща се 
в постигането в Европейския съюз до 
2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, както и 
поставянето на допълнителни цели 
за енергоспестяване за 2025 г. и 2030 г.  
За тази цел трябва да се формулира 
обща нормативна рамка за насърчаване 
на енергийната ефективност в 
Европейския съюз и да се определят 
конкретни действия за изпълнение на 
някои от предложенията, включени в 
Плана за енергийна ефективност —
2011 г., и за оползотворяване на 
значителния неизползван потенциал за 
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неизползван потенциал за 
енергоспестяване, установен в плана.

енергоспестяване, установен в плана.

Or. en

Изменение 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали тези 
цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата рамка 
да се подсили чрез добавяне на система 
от обвързващи цели. Поради това, в 
първия етап от държавите-членки 
следва да бъде поискано да определят 
национални цели, схеми и програми за 
енергийна ефективност. Те трябва да 
бъдат оставени сами да решат дали тези 
цели следва да са обвързващи или 
индикативни на тяхната територия. Във 
втория етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка трябва 
да се оценят от Комисията заедно с 
данни за постигнатия напредък, така че 
да се прецени доколко е вероятно 
постигането на цялостната цел на 
Европейския съюз, както и степента 
доколко отделните усилия са 
достатъчни за постигане на общата цел. 
Поради това Комисията следва 
внимателно да следи изпълнението на 
националните програми за енергийна 
ефективност чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
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процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

процеса на Стратегията „Европа 2020“. 
Ако тази оценка покаже, че няма 
вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията ще трябва да предложи 
допълнителни действия  за 2020 г., 
като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

Or. fi

Изменение 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-
членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. Те 
трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория 
етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка 
трябва да се оценят от Комисията 
заедно с данни за постигнатия 

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Чрез 
установяване на задължителни цели 
за енергоспестяване, основани на  
механизъм за разпределяне на 
усилията между държавите-членки, 
Съюзът може да гарантира 
постигането на целта за 
енергоспестяване на равнището на 
ЕС, което е важно за политиката в 
областта на климата, 
конкурентоспособността, 
преминаването към зелена енергия и 
създаването на работни места. Друго 
предимство на този подход е, че той 
същевременно би позволил на 
държавите-членки да съобразят 
мерките си за енергийна ефективност с 
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напредък, така че да се прецени 
доколко е вероятно постигането на 
цялостната цел на Европейския съюз, 
както и степента доколко отделните 
усилия са достатъчни за постигане 
на общата цел. Поради това 
Комисията следва внимателно да 
следи изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена 
законодателна рамка и в рамките на 
процеса на Стратегията „Европа 
2020“. Ако тази оценка покаже, че 
няма вероятност да бъде постигната 
цялостната цел на Европейския съюз, 
Комисията следва да предложи 
задължителни национални цели за 
2020 г., като вземе под внимание 
индивидуалните отправни точки на 
държавите-членки, техните 
икономически характеристики и 
предприетите ранни действия.

конкретните условия и национални 
приоритети.

Or. en

Изменение 26
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални и европейски мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. Ако 
обаче този подход не е успешен, ще 
бъде необходимо политическата 
рамка да се подсили чрез добавяне на 
система от обвързващи цели. Поради 
това, в първия етап от държавите-

(13) За предпочитане е целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност да бъде 
постигната като резултат от 
кумулативно изпълнение на конкретни 
национални мерки, основани на 
обвързващи национални цели, за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в различни области. 
Поради това, в първия етап от 
държавите-членки следва да бъде 
поискано да определят обвързващи 
национални цели, схеми и програми за 
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членки следва да бъде поискано да 
определят национални цели, схеми и 
програми за енергийна ефективност. Те 
трябва да бъдат оставени сами да 
решат дали тези цели следва да са 
обвързващи или индикативни на 
тяхната територия. Във втория 
етап тези цели и индивидуални 
усилия на всяка държава-членка 
трябва да се оценят от Комисията 
заедно с данни за постигнатия 
напредък, така че да се прецени 
доколко е вероятно постигането на 
цялостната цел на Европейския съюз, 
както и степента доколко отделните 
усилия са достатъчни за постигане 
на общата цел. Поради това Комисията 
следва внимателно да следи 
изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена законодателна 
рамка и в рамките на процеса на 
Стратегията „Европа 2020“. Ако тази 
оценка покаже, че няма вероятност 
да бъде постигната цялостната цел 
на Европейския съюз, Комисията 
следва да предложи задължителни 
национални цели за 2020 г., като вземе 
под внимание индивидуалните 
отправни точки на държавите-
членки, техните икономически 
характеристики и предприетите 
ранни действия.

енергийна ефективност, основани на 
ясно споразумение за разпределяне на 
усилията. Поради това Комисията 
следва внимателно да следи и при 
необходимост да променя
изпълнението на националните 
програми за енергийна ефективност 
чрез своята преработена законодателна 
рамка и в рамките на процеса на 
Стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
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съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за 
реновиране на всички сгради, 
притежавани от обществени 
институции, за да се подобри тяхната 
енергийна ефективност. Този процент 
на реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо всяко 
държава-членка да определи свои 
собствени икономически 
целесъобразни и разумни във всяко 
друго отношение мерки за 
енергоспестяване и енергийна 
ефективност по отношение на 
сгради, притежавани от обществени 
институции, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност. Този 
процент на реновиране следва да не 
засяга задълженията във връзка със 
сградите с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на 
сградите. Мерките за 
енергоспестяване и енергийна 
ефективност на обществените сгради 
допълват разпоредбите на тази 
директива, съгласно които държавите-
членки трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради. 
Строителните материали също 
играят важна роля, тъй като все по-
голям дял от общото потребление на 
енергия в сградите се определя в 
процеса на тяхното строителство.  
Насърчаването на използването на 
нискоемисионни строителни 
материали, като например дърво, в 
европейски мащаб би намалило 
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екологичната тежест от 
строителството.

Or. fi

Обосновка

Директивата за енергийна ефективност следва да насърчава рентабилността.
Публичните финанси на държавите-членки не могат да поемат ненужно и 
неикономично, от гледна точка на разходите, реновиране. По-мащабно реновиране за 
подобряване на енергийната ефективност следва да бъде свързано с рутинните 
ремонти, провеждани по време на жизнения цикъл на сградата. Освен това 
строителните материали също трябва да бъдат взети предвид в директивата.

Изменение 28
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. За да се 
осигури това е много важно 
перспективата на директивата да е 
дългосрочна и в нея да се  определят 
пътни карти за рязко намаляване на 
използването на енергия, както в 
частни, така и в обществени сгради 
до 2050 г. Сградите, притежавани или 
използвани от обществени институции, 
представляват значителен дял от 
сградния фонд и са с висока степен на 
видимост в публичния живот. Поради 
това е подходящо да се определи 
дългосрочна цел и годишен процес за 
подобряване на енергийната 
ефективност на сгради, притежавани 
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на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

или използвани от обществени 
институции. Тази мярка ще изисква 
повишен  процент реновиране и 
основно реновиране и същевременно 
следва да не засяга задълженията във 
връзка със сградите с близко до нулево 
нетно потребление на енергия, 
определени в Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите и 
всъщност ще служи за улесняване на 
изпълнението на тези задължения. 
Задължението за реновиране на 
обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

Or. en

Изменение 29
Frédérique Ries

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 

(15) Процентът на реновираните сгради 
трябва да се увеличи, тъй като 
съществуващият сграден фонд е 
секторът с най-голям потенциал за 
енергоспестяване. Освен това, сградите 
са от огромно значение за постигане на 
целта на ЕС за намаляване на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % до 
2050 г. в сравнение с 1990 г. Сградите, 
притежавани от обществени 
институции, представляват значителен 
дял от сградния фонд и са с висока 
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степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.

степен на видимост в публичния живот. 
Поради това е подходящо да се 
определи годишен процес за реновиране 
на всички сгради, притежавани от 
обществени институции, за да се 
подобри тяхната енергийна 
ефективност. Този процент на 
реновиране следва да не засяга 
задълженията във връзка със сградите с 
близко до нулево нетно потребление на 
енергия, определени в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите27. Задължението за реновиране 
на обществените сгради допълва 
разпоредбите на тази директива, 
съгласно които държавите-членки 
трябва да осигурят изискване за 
подобряване на енергийната 
ефективност в съответствие с 
минимално допустими изисквания за 
ефективност в случаите на значително 
реновиране на обществени сгради.
Специално внимание следва да се 
обръща на осигуряването на добро 
качество на въздуха в помещенията, 
напр. чрез подходящи изисквания за 
вентилация и нискоемисионни 
строителни материали, оборудване и 
продукти. Когато мерките за 
енергийна ефективност засягат 
обществени сгради като центрове за 
дневни грижи, детски градини или 
училища, следва да се прави оценка на 
въздействието върху здравето.

Or. en

Обосновка

Европейците прекарват по-голямата част от времето си в закрити помещения.
Качеството на въздуха в помещенията е определящ фактор за тяхното здраве и 
фактор за хронични болести като астма и алергии. При реновирането на сгради за 
по-добра енергийна ефективност, следва да се имат предвид потенциалните рискове 
за здравето, произтичащи от недостатъчната вентилация поради по-добрата 
изолация и вредните емисии от строителните материали и продукти.
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Изменение 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена 
държава-членка би могла в бъдеще да 
признава енергоспестявания, 
постигнати в друга държава-членка. 
Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на 
равнище Европейски съюз, като 
същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители.
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Общата рамка 
следва да осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
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енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-
членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“28 са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ 28 са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en

Обосновка

Една система на взаимно признаване на енергоспестявания всъщност би означавала 
потребителите в една държава-членка в крайна сметка да плащат за 
енергоспестявания за постигането на цел в друга държава-членка.  Това не е 
справедливо, тъй като потребителите във всички държави-членки трябва да имат 
полза.  Това би могло да доведе също така до спекулации от страна на енергийните 
дружества.

Изменение 31
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 

(19) С оглед да се оползотвори 
потенциалът за енергоспестяване в 
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някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори. 
Енергийните одити следва да са 
задължителни и редовни за големите 
предприятия, тъй като при тях могат да 
се постигнат значителни 
енергоспестявания.

някои пазарни сегменти, където 
обикновено не се предлагат енергийни 
одити при обичайни търговски условия 
(например в домакинствата или малките 
и средни предприятия), държавите-
членки следва да осигурят предлагане 
на енергийни одити и за такива сектори 
и тяхната достъпност. Енергийните 
одити следва да са задължителни и 
редовни за големите предприятия, тъй 
като при тях могат да се постигнат 
значителни енергоспестявания.

Or. en

Изменение 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.

(21) При формулирането на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност следва да се отчитат 
ползите и икономиите, свързани с 
ефективността, които се постигат чрез 
широко прилагане на икономически 
целесъобразни технологични иновации, 
като например интелигентните 
измервателни уреди. С оглед 
увеличаване до максимум на ползите от 
енергоспестяванията чрез тези 
иновации, крайните потребители следва 
да имат възможност да виждат 
показателите за разходите и 
потреблението си и да получават 
редовни индивидуални сметки въз 
основа на реалното потребление.
Такива измервателни уреди следва 
обаче да се инсталират само ако 
потенциалните ползи надхвърлят 
разходите по инсталирането им и 
инсталирането им не води до 
съществени допълнителни разходи за 
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крайния потребител.

Or. lt

Изменение 33
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Повечето предприятия в ЕС са 
малки и средни предприятия (МСП). Те 
представляват за ЕС един огромен 
потенциал за енергоспестяване. С оглед 
да им се помогне да предприемат мерки 
за енергийна ефективност, държавите-
членки следва да въведат благоприятна 
нормативна рамка, за осигуряване за 
малките и средните предприятия на 
техническо съдействие и целенасочена 
информация.

(27) Повечето предприятия в ЕС са 
малки и средни предприятия (МСП). Те 
представляват за ЕС един огромен 
потенциал за енергоспестяване. С оглед 
да им се помогне да предприемат мерки 
за енергийна ефективност, държавите-
членки следва да въведат благоприятна 
нормативна рамка, за осигуряване за 
малките и средните предприятия на 
техническо съдействие, целенасочена 
информация и опростени процедури и 
формуляри за кандидатстване за 
средства и/или за включване в 
националната енергийна мрежа.

Or. en

Изменение 34
Oreste Rossi

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 г. относно 
емисиите от промишлеността29

енергийната ефективност е включена 
сред критериите за определяне на 
най-добрите налични техники, които 

заличава се
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следва да служат като референтна 
основа при определянето на 
условията за комплексните 
разрешителни за инсталациите, 
попадащи в обхвата на тази 
директива, включително горивните 
инсталации с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 
MW или повече. При все това, в 
цитираната директивата се дава 
възможност на държавите-членки да 
не налагат изисквания, свързани с 
енергийната ефективност, на 
горивните инсталации или на други 
инсталации, които отделят емисии 
на въглероден диоксид при 
съответните си обекти, за 
дейностите, посочени в Приложение 
I към Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността30. С оглед да 
се осигури постигането на 
значителни подобрения на 
енергийната ефективност в 
инсталациите за производство на 
електроенергия и топлинна енергия и 
рафинериите за нефт и газ, 
действителните нива на енергийна 
ефективност трябва да се следят и 
сравняват със съответните нива на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на най-добрите 
налични техники. Комисията трябва 
да сравнява нивата на енергийна 
ефективност и да разглежда 
възможното предлагане на 
допълнителни мерки, ако са налице 
съществени различния между 
действителните нива на енергийна 
ефективност и нивата, постигани 
при прилагането на най-добрите 
налични техники. Събраната 
информация относно 
действителните стойности на 
енергийната ефективност следва 
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също да се използва и при прегледа на 
хармонизираните референтни 
стойности за ефективността за 
разделното производство на 
електроенергия и топлинна енергия, 
формулирани в Решение 2007/74/ЕО на 
Комисията от 21 декември 2006 г.31

__________________
31. ОВ L 32, 06.02.07, стр. 183.

Or. it

(Вж. изменението, заличаващо член 19, параграф 5)

Изменение 35
János Áder

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността29 енергийната 
ефективност е включена сред 
критериите за определяне на най-
добрите налични техники, които следва 
да служат като референтна основа при 
определянето на условията за
комплексните разрешителни за 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
тази директива, включително горивните 
инсталации с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече. При все това, в цитираната 
директивата се дава възможност на 
държавите-членки да не налагат 
изисквания, свързани с енергийната 
ефективност, на горивните инсталации 
или на други инсталации, които отделят 
емисии на въглероден диоксид при 
съответните си обекти, за дейностите, 
посочени в Приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 

(28) В Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността енергийната 
ефективност29 е включена сред 
критериите за определяне на най-
добрите налични техники, които следва 
да служат като референтна основа при 
определянето на условията за 
комплексните разрешителни за 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
тази директива, включително горивните 
инсталации с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече. При все това, в цитираната 
директивата се дава възможност на 
държавите-членки да не налагат 
изисквания, свързани с енергийната 
ефективност, на горивните инсталации 
или на други инсталации, които отделят 
емисии на въглероден диоксид при 
съответните си обекти, за дейностите, 
посочени в Приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността30. С оглед да се осигури 
постигането на значителни подобрения 
на енергийната ефективност в 
инсталациите за производство на 
електроенергия и топлинна енергия и 
рафинериите за нефт и газ, 
действителните нива на енергийна 
ефективност трябва да се следят и 
сравняват със съответните нива на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Комисията трябва да сравнява 
нивата на енергийна ефективност и да 
разглежда възможното предлагане на 
допълнителни мерки, ако са налице 
съществени различния между 
действителните нива на енергийна 
ефективност и нивата, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Събраната информация 
относно действителните стойности на 
енергийната ефективност следва също 
да се използва и при прегледа на 
хармонизираните референтни стойности 
за ефективността за разделното 
производство на електроенергия и 
топлинна енергия, формулирани в 
Решение 2007/74/ЕО на Комисията от 21 
декември 2006 г.31

парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността30. С оглед да се осигури 
постигането на значителни подобрения 
на енергийната ефективност в 
инсталациите за производство на 
електроенергия и топлинна енергия, 
действителните нива на енергийна 
ефективност трябва да се следят и 
сравняват със съответните нива на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Комисията трябва да сравнява 
нивата на енергийна ефективност и да 
разглежда възможното предлагане на 
допълнителни мерки, ако са налице 
съществени различния между 
действителните нива на енергийна 
ефективност и нивата, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Събраната информация 
относно действителните стойности на 
енергийната ефективност следва също 
да се използва и при прегледа на 
хармонизираните референтни стойности 
за ефективността за разделното 
производство на електроенергия и 
топлинна енергия, формулирани в 
Решение 2007/74/ЕО на Комисията от 21 
декември 2006 г.31

Or. en

Изменение 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни професионалисти, 

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни квалифицирани 
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компетентни в областта на енергийната 
ефективност, за да се гарантира 
ефективно и своевременно изпълнение 
на настоящата директива, например по 
отношение на спазването на 
изискванията за енергийни одити и 
прилагането на схемите за задължения 
за енергийна ефективност. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
въведат схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

професионалисти, компетентни в 
областта на енергийната ефективност, за 
да се гарантира ефективно и 
своевременно изпълнение на 
настоящата директива, например по 
отношение на спазването на 
изискванията за енергийни одити и 
прилагането на схемите за задължения 
за енергийна ефективност. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
въведат схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. fi

Изменение 37
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни професионалисти, 
компетентни в областта на енергийната 
ефективност, за да се гарантира 
ефективно и своевременно изпълнение 
на настоящата директива, например по 
отношение на спазването на 
изискванията за енергийни одити и 
прилагането на схемите за задължения 
за енергийна ефективност. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
въведат схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

(30) Следва да се осигури достатъчен 
брой надеждни професионалисти, 
компетентни в областта на енергийната 
ефективност, за да се гарантира 
ефективно и своевременно изпълнение 
на настоящата директива, например по 
отношение на спазването на 
изискванията за енергийни одити и 
прилагането на схемите за задължения 
за енергийна ефективност. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
въведат схеми за сертифициране на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. Държавите-членки 
следва да гарантират спазването на 
задължителните основни изисквания 
за сертифициране, предложени от 
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Комисията.

Or. en

Изменение 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Необходимото увеличение на 
енергийната ефективност може да 
бъде постигнато само чрез дълбока 
промяна в начина на мислене на 
обществото. Днешните деца са 
утрешните работници, инженери, 
архитекти, предприемачи и 
потребители на енергия. Решенията, 
които те вземат ще повлияят върху 
начина, по който обществото 
произвежда и използва енергия в 
бъдеще. Ето защо енергийното 
образование е важно, за да могат 
бъдещите поколения да бъдат 
научени как да допринасят за 
ефективното потребление на енергия 
чрез начина си на живот и лично 
поведение. Следователно държавите-
членки следва да предприемат целеви 
действия за насърчаване на 
енергийното образование в 
училищата със специален акцент 
върху това как индивидът може да 
допринесе за ефективното и 
устойчиво използване на енергията 
чрез собственото си поведение.

Or. de

Обосновка

Ако искаме използването на енергия да е устойчиво, следва да започнем с бъдещите 
поколения. В тях се крие потенциалът за съществено енергоспестяване, ако децата 
бъдат възпитавани от ранна възраст да използват енергията отговорно.
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Изменение 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Съгласно законодателното 
предложение на Комисията от 6 
октомври 2011 г.  относно бъдещето 
на политиката на сближаване на ЕС 
е възможно да има значително 
увеличение на финансовата подкрепа 
за енергийна ефективност, 
предоставяна от структурните 
фондови и Кохезионния фонд  през 
периода 2014-2020 г., в сравнение с 
периода 2007-2013 г. Това финансиране 
ще направи решаващ принос за 
постигането на целите на 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Комисията и държавите-членки 
следва да се стремят да изградят 
изследователски схеми за 
разработване на технологии, които 
да бъдат използвани в исторически 
сгради, включващи всички аспекти, 
свързани с използването на 
възобновяема енергия, инсталирането 
на интелигентни измервателни уреди 
и други технологии, които трябва да 
бъдат инсталирани в такива сгради. 



AM\882704BG.doc 25/125 PE475.843v02-00

BG

Комисията и държавите-членки 
следва също така да се погрижат за 
разпространяването на резултатите 
от вече проведени изследвания.

Or. es

Изменение 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) Предвид специалните 
характеристики на историческите 
сгради, е необходимо да бъде изследван 
техния различен профил на 
консумация на енергия, като се 
отчитат изолационните качества на 
традиционната архитектура, 
начинът по който тя е адаптирана 
към околната среда и добрите 
практики, използвани в миналото по 
отношение на използването и 
функционирането на тези сгради.

Or. es

Изменение 42
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 2003/87/ЕО 

(34) Постигането на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност може да 
доведе до намаляване на търсенето на 
квоти по Европейската схема за 
търговия с емисии и следователно 
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за създаването на Европейската схема за 
търговия с квоти за емисии (ETS), с цел 
да се запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените в 
Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

изкривяване на цената на 
парниковите газове в ЕС. Комисията 
съставя доклад с оценка на 
въздействията на новите мерки върху 
прилагането на Директива 2003/87/ЕО 
за създаването на Европейската схема за 
търговия с квоти за емисии (ETS), с цел 
да се определят стимули, в рамките на 
Схемата, които да доведат до 
допълнителни мерки за енергийна 
ефективност,   облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените в 
Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

Or. en

Изменение 43
Bas Eickhout

Предложение за директива
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34 a) За да се осигури рамка за 
дългосрочни подобрения в областта 
на енергийната ефективност и за 
постигане на целта на Европейския 
съвет за 80-95% намаление на 
емисиите парникови газове до 2050 г., 
е необходимо да се коригира 
съответно линейният фактор  
съгласно Директива 2003/87/ЕО за 
създаването на Европейската схема 
за търговия с квоти за емисии.

Or. en

Изменение 44
Richard Seeber, Peter Liese
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Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Директива 2006/32/ЕО изисква от 
държавите-членки да приемат и да се 
стремят да постигнат национална 
индикативна цел за общо 
енергоспестяване в размер на 9 % до 
2016 г., която следва да бъде постигната 
чрез реализация на енергийни услуги и 
други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. В тази 
директива се посочва, че вторият план 
за енергийна ефективност, приет от 
държавите-членки, по целесъобразност 
и при необходимост следва да се 
допълва от предложения на 
Европейската комисия за допълнителни 
мерки, включително удължаване на 
периода за изпълнение на целите. Ако 
в доклада се заключи, че напредъкът 
по отношение на индикативните 
национални цели, определени в тази 
директива, е недостатъчен, тези 
предложения следва да са насочени 
към равнището и характера на 
целите. В Оценката на въздействието, 
която придружава настоящата
директива, е констатирано, че 
държавите-членки са на път да изпълнят 
целта от 9 % (която е значително по-
малко амбициозна в сравнение с 
приетата впоследствие цел за 
постигането до 2020 г. на 
двадесетпроцентно енергоспестяване), 
поради което не е необходимо да се 
предприемат действия във връзка с 
нивото на целите.

(35) Директива 2006/32/ЕО изисква от 
държавите-членки да приемат и да 
постигнат национална индикативна цел 
за общо енергоспестяване в размер на 
9 % до 2016 г., която следва да бъде 
постигната чрез реализация на 
енергийни услуги и други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. В тази директива се 
посочва, че вторият план за енергийна 
ефективност, приет от държавите-
членки ще бъде последван от 
предложения на Европейската комисия 
за допълнителни мерки. В Оценката на 
въздействието, която придружава 
директивата, е констатирано, че 
държавите-членки са на път да изпълнят 
целта от 9 % (която е значително по-
малко амбициозна в сравнение с 
приетата впоследствие цел за 
постигането до 2020 г. на 
двадесетпроцентно енергоспестяване), 
поради което е необходимо да се 
предприемат действия във връзка с 
нивото на отделните национални 
цели, възможно най-бързо.

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход към нещата. Тъй като 
Комисията не е предложила задължителни цели, но вместо това е предложила 
множество задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-
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членки, без да гарантира постигането на общата цел от 20 %. Поради тази причина 
този подход се отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на 
възможност на държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Когато се установяват целите и 
показателите, следва да се вземат 
предвид разликите в положението в 
отделните държави-членки и по-
специално в климатичните им 
условия, икономическо положение и 
очакван растеж.

Or. lt

Изменение 46
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С оглед да се позволи адаптиране 
към техническия прогрес и промените в 
съотношението на дяловете на 
различните видове енергийни 
източници, на Комисията трябва да се 
делегират правомощия да приема актове 
по отношение на определени въпроси в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е по време на 
своята подготвителна работа Комисията
да провежда съответните 
консултации, включително на експертно 
равнище.

(38) С оглед да се позволи адаптиране 
към техническия прогрес и промените в 
съотношението на дяловете на 
различните видове енергийни 
източници, на Комисията трябва да се 
делегират правомощия да приема актове 
по отношение на определени въпроси в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
По време на своята подготвителна 
работа Комисията провежда 
консултации със съответната 
комисия на Европейския парламент, 
включително на експертно равнище.
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Or. en

Изменение 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. поне на целта на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно спестяване 
на първична енергия в сравнение с 
2007 г. и да се създадат условия за 
допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 

Or. en

Изменение 48
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането
до 2020 г. на целта на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия и да 
се създадат условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след тази дата.

С настоящата директива се установява 
обща рамка от мерки за насърчаване на 
енергийна ефективност в рамките на 
Европейския съюз, с оглед да се осигури 
постигането на водещата цел за 2020 г. 
на Европейския съюз за двадесет 
процентно подобрение на 
енергийната ефективност и 
създаване на условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след тази дата.
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Or. en

Обосновка

Изменението отразява по-добре правното основание и заключенията на извънредния 
Съвет по енергетика, проведен на 4 февруари 2011 г. Освен това то има за цел да 
отрази и принципа, че енергийната ефективност води до енергоспестяване, а не 
обратното.

Изменение 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата;

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, което означава
годишно потребление на първична 
енергия от 1 474 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe) през 2020 г., 
и да се създадат условия за 
допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 

Or. en

Обосновка

Поради трудностите при постигането на съгласие относно това как  да се измерва 
енергийната ефективност и напредъкът към двадесетпроцентната цел би било 
полезно да се посочат точните параметри на целта в този член.

Изменение 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази 
дата. 

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за поне двадесетпроцентно спестяване 
на първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност за 2025 г., 
2030 г. и след това.

Or. en

Изменение 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно спестяване 
на първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на 25 % спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 

Or. en

Обосновка

Директивата за енергийна ефективност следва да въведе задължителна цел за 
намаляване на потреблението на енергия с 25 % до 2020 г. – в съответствие със 
становището на комисия ENVI от 2010 г. относно Плана за действие за енергийна 
ефективност.
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Изменение 52
Anja Weisgerber,

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата.

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането, 
чрез подобряване на енергийната 
ефективност, на целта на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно спестяване 
на първична енергия в сравнение с 
прогнозите за 2020 г., и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата.

Or. de

Обосновка

Формулировката на целта на директивата следва да се основава на заключенията, 
приети от държавните и правителствените ръководители на Европейския съвет през 
март 2007 г.

Изменение 53
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се предвижда 

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да се преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се предвижда 
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въвеждането на национални цели за 
енергийна ефективност, които да бъдат 
постигнати до 2020 г.

въвеждането на индикативни 
национални цели за енергийна 
ефективност, които да бъдат постигнати 
до 2020 г.

Or. en

Обосновка

Изменението отразява по-добре правното основание и заключенията на извънредния 
Съвет по енергетика, проведен на 4 февруари 2011 г.

Изменение 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се предвижда 
въвеждането на национални цели за 
енергийна ефективност, които да бъдат 
постигнати до 2020 г.

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да се преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се 
формулират обвързващи национални 
цели за енергийна ефективност, които 
да бъдат постигнати до 2020 г.

Or. en

Изменение 55
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2



PE475.843v02-00 34/125 AM\882704BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се предвижда 
въвеждането на национални цели за 
енергийна ефективност, които да бъдат 
постигнати до 2020 г.

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да се преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 
ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията, 
особено по отношение на малките 
потребители, микро и малките 
предприятия и погрешните стимули 
на големите производители на 
енергия за насърчаване на енергийна 
ефективност; също така, в директивата 
се предвижда въвеждането на 
национални цели за енергийна 
ефективност, които да бъдат постигнати 
до 2020 г.

Or. el

Обосновка

Следва да има насоки за прилагането на политиката там, където проблемите на 
пазара са широко разпространени и значителни и генерират големи икономически, 
екологични и социални разходи.

Изменение 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Сградите със специална 
архитектурна, историческа или 
културна стойност се изключват от 
минималните изисквания, определени 
от настоящата директива, поради 
особените си технически и 
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естетически характеристики. 
Следователно държавите-членки 
следва да могат свободно да решават 
за всеки отделен случай, 
консултирайки се с представителни 
експерти в областта на културното 
наследство във всяка страна, кога е 
необходимо да се направи изключение 
за конкретна такава сграда.

Or. en

Изменение 57
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. „енергоспестяване“ означава 
количеството спестена енергия, 
определено чрез измерване и/или 
изчисляване на потреблението преди 
и след прилагането на една или повече 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
нормализиране на външните условия, 
които се отразяват на енергийното 
потребление;

Or. en

Изменение 58
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „енергийна услуга“ означава 
материалната изгода, полза или стока, 
получени от комбинацията на енергията 

3. „енергийна услуга“ означава 
материалната изгода, полза или благо, 
получени от комбинацията на енергията 
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с енергоефективна технология или с 
действие, което може да обхваща 
експлоатацията, поддръжката и 
управлението, необходими за 
предоставяне на услугата, като тя се 
предоставя въз основа на договор и при 
нормални обстоятелства води до 
проверимо и измеримо или оценимо 
подобрение на енергийната ефективност 
и/или до спестяване на първична 
енергия;

със системи за енергийно управление 
и/или с енергоефективна технология 
или с действие, което може да обхваща 
експлоатацията, поддръжката и 
управлението, необходими за 
предоставяне на услугата, като тя се 
предоставя въз основа на договор и при 
нормални обстоятелства води до 
проверимо и измеримо или оценимо 
подобрение на енергийната ефективност 
или до крайни енергийни спестявания;

Or. en

Изменение 59
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „обществени институции“ означава 
„възлагащи органи“, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО;

4. „обществени институции“ означава 
„възлагащи органи“, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО
и органи, които осигуряват жилища 
като услуга от обществен интерес 
срещу регулиран наем или с достъп, 
определен от доходите на 
наемателите;

Or. en

Изменение 60
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО;

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО, 
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с изключение на общинските 
жилищни корпорации;

Or. de

Обосновка

Общинските жилищни корпорации не следва да бъдат предмет на задължение за 
реновиране. Това би довело до изкривяване на конкуренцията в ущърб на 
обществените жилищни корпорации в сравнение с частните участници на жилищния 
пазар. Общинските жилищни корпорации следва да могат сами да решават относно 
икономически осъществимото реновиране, за да се избегнат непосилни, антисоциални 
увеличения на наема за наемателите в общинските жилища.

Изменение 61
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. „затворена разпределителна 
система“ е система, която 
разпределя енергийни продукти в 
географски обособен промишлен или 
търговски обект или обект, с общо 
ползване на услуги, и не снабдява 
битови потребители  освен при  
инцидентно ползване от малък брой 
битови потребители, които са наети 
при собственика на 
разпределителната система или 
имат подобни връзки с него и се 
намират в зоната, обслужвана от 
затворената система.

Or. en

Обосновка

Това е следствие от изменението на член 6, параграф 1, нова алинея. Определението е 
свързано с член 28 от директива 2009/72/ЕО и член 28 от Директива 2009/73/EО 
относно вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. 
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Изменение 62
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „доставчик на енергийни услуги“ 
означава физическо или юридическо 
лице, което предоставя енергийни 
услуги или други мерки за подобряване 
на енергийната ефективност в 
инсталация или помещения на краен 
потребител;

11. „дружество за предоставяне на 
енергийни услуги (ДПЕУ)“ означава 
физическо или юридическо лице, което 
предоставя енергийни услуги или други 
мерки за подобряване на енергийната 
ефективност в инсталация или 
помещения на краен потребител;

(Това изменение важи за целия текст.)

Or. en

Обосновка

Терминът ДПЕУ е общоприета номенклатура на пазара и се използва от 
предоставящите услуги, потребителите, разработващите политики и други 
заинтересовани страни. Използването му също така осигурява последователност в 
директивата и на директивата с друго законодателство на ЕС. Използването на друг 
термин ще предизвика объркване и ще бъде изложено на различни интерпретации и 
злоупотреби.

Изменение 63
Peter Liese

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 a. „оптимизация на търсенето“ 
означава промени в 
текущите/нормалните графики на 
потребление/инжектиране на 
електроенергия на крайните 
потребители/микрогенератори  в 
отговор на промени в цените на 
електроенергията и/или на 
материални стимули, целящи 
корекции в потреблението на 
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електроенергия, или в отговор на 
приемане на предложение на 
потребител за продажба на 
намалението в търсенето, 
самостоятелно или чрез сдружение 
на определена цена на организираните 
пазари за електроенергия или на 
доставчик на дребно. Целта на 
програмите за оптимизация на 
търсенето е да се увеличи 
ефективността на веригата на 
създаване на стойност в 
енергетиката и/или увеличаване на 
потреблението и интегриране на 
периодични възобновяеми ресурси.

Or. en

Обосновка

Оптимизацията на търсенето е ключово понятие, което трябва да бъде определено в 
директивата, тъй като е сравнително ново и има голям икономически и екологичен 
потенциал. Оптимизацията на търсенето подобрява енергийната ефективност на 
предлагането и търсенето, като отключва капацитета от страна на търсенето.

Изменение 64
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „енергиен одит“ означава системна 
процедура за получаване на адекватна 
информация за съществуващия профил 
на енергийното потребление на 
дадена сграда или група от сгради, на
промишлено или търговско 
съоръжение или инсталация или на
частна или обществена услуга, за 
идентифициране и количествено 
определяне на икономически изгодните
възможности за енергоспестявания и 
за докладване на резултатите;

12. „енергиен одит“ означава системен 
висококачествен инвестиционен одит
за получаване на адекватна информация 
за действителните енергийни 
характеристики на промишлени 
съоръжения, промишлени процеси и 
сгради или на частна или обществена 
услуга. Одитът определя и прави 
количествена оценка на икономически
изгодните енергоспестявания и прави 
препоръки за осъществяване на тези 
енергоспестявания и подобряване на 
енергийните характеристики. Тези 
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изчисления следва да се основават на 
разходите и ползите на база цялостен 
жизнен цикъл, като също така се 
отчитат променливи фактори, като 
поведението на ползвателите или 
обитателите. Това дава на 
собствениците и управителите на 
обекти и сгради, на предприятията за 
комунални услуги, дружествата за 
енергийни услуги и инвеститорите 
високо равнище на сигурност относно 
разходите за проектите и 
очакваните спестявания и рискове.

Or. en

Изменение 65
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „енергиен одит“ означава системна 
процедура за получаване на адекватна 
информация за съществуващия профил 
на енергийното потребление на дадена 
сграда или група от сгради, на 
промишлено или търговско съоръжение 
или инсталация или на частна или 
обществена услуга, за идентифициране 
и количествено определяне на 
икономически изгодните възможности 
за енергоспестявания и за докладване на 
резултатите;

12. „енергиен одит“ означава системна 
процедура за получаване на адекватна 
информация за съществуващия профил 
на енергийното потребление на дадена 
сграда или група от сгради, на 
промишлено или търговско съоръжение 
или инсталация или на частна или 
обществена услуга, за идентифициране 
и количествено определяне на 
икономически изгодните възможности 
за енергоспестявания, като се 
отчитат последиците за здравето, и 
за докладване на резултатите;

Or. en

Обосновка

При оценяването на икономически изгодните възможности за енергоспестявания 
следва да се отчитат последиците за здравето, за да се осигури баланс между 
доброто качество на въздуха в помещенията, контрола на влагата и удобството и 
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повишаването на енергийната ефективност.

Изменение 66
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 
споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, съгласно 
което изплащането на инвестицията, 
осъществена от доставчика, е свързано с 
договорено ниво на подобряване на 
енергийната ефективност или друг 
договорен критерий за 
енергоспестяване, например финансови 
икономии;

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 
споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, съгласно 
което изплащането на инвестицията, 
осъществена от доставчика, е свързано с 
договорено гарантирано ниво на 
подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване, например 
финансови икономии или икономии на 
киловатчасове;

Or. en

Обосновка

Гаранцията, която предлагат, когато пускат на пазара или продават договори за 
енергийни показатели, е важна част от отношенията между дружествата за 
предоставяне на енергийни услуги и потребителите. Освен това гарантираните 
икономии са не само финансови, но включват и киловатчасове.

Изменение 67
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 
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споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, съгласно 
което изплащането на инвестицията, 
осъществена от доставчика, е 
свързано с договорено ниво на 
подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване, 
например финансови икономии;

споразумение между получателя и 
доставчика (който обикновено е 
дружество за предоставяне на 
енергийни услуги) на мярка за 
подобряване на енергийната 
ефективност, която е предмет на 
проверки и наблюдение по време на 
целия срок на действие на договора,
съгласно което споразумение 
инвестициите (труд, доставки или 
услуги) в тази мярка се изплащат във 
връзка с договорено ниво на 
подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване.

Or. en

Изменение 68
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 24 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

24а. „микротехнологии за 
производство на енергия“ означава 
различни маломащабни технологии за 
производство на електроенергия и 
топлинна енергия, които могат да 
бъдат инсталирани и използвани в 
отделните домакинства;

Or. en

Изменение 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни система, използващи поне 
50 % топлинна енергия от възобновяеми 
източници, отпадна топлина, 
когенерация или комбинация от тях, и
които имат показател за определянето 
на потреблението на първична енергия 
по Директива 2010/31/ЕС равен най-
малко на 0,8;

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни система, използващи поне 
50 % топлинна енергия от възобновяеми 
източници, отпадна топлина, 
когенерация или комбинация от тях,
или които имат показател за 
определянето на потреблението на 
първична енергия по Директива 
2010/31/ЕС равен най-малко на 0,8;

Or. pl

Изменение 70
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „дълбоко реновиране“ означава 
реконструкция, която води до 
намаляване както на доставяната 
енергия, така и на крайното 
потребление на енергия на дадена 
сграда с поне 80 % спрямо равнищата 
преди реновирането.

Or. en

Изменение 71
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „програма за оптимизация на 
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потреблението“ означава ИКТ 
приложение, което позволява на 
потребителите на енергия да 
пригодят своето потребление на 
електроенергия спрямо колебанията в 
цената и снабдяването;

Or. en

Изменение 72
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „дълбоко реновиране“ означава 
цялостна енергийна реконструкция на 
сграда или група от сгради, която 
подобрява енергийните показатели с 
поне 75 % спрямо равнищата преди 
реновирането.

Or. en

Изменение 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени 
като абсолютно количество на 
първичното енергопотребление в 2020 г.
При определянето на тези цели те 
следва да вземат под внимание целта 
на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване,

1. Всяка държава-членка гарантира, 
че нейното национално абсолютно 
количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г. е поне 
под националната цел, посочена в 
приложение -1. Подобни 
задължителни национални цели са в 
съответствие с целта на Европейския 
съюз за поне двадесетпроцентно 
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мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

енергоспестяване, посочена в член 1, 
което ограничава първичното 
енергопотребление на ЕС максимум 
до 1353,50 Mtoe през 2020 г., което от 
своя страна представлява 80 % от 
енергопотреблението през 2007 г.

Or. en

Изменение 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

1. Държавите-членки определят свои 
национални цели за енергийна 
ефективност, изразени като абсолютно 
количество или на крайното 
енергопотребление, или на първичното 
енергопотребление през 2020 г. При 
определянето на тези цели те вземат под 
внимание целта на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз. Освен това под 
внимание се вземат и мерките за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за увеличаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. fi
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Обосновка

Използването на потреблението на първична енергия като показател за 
енергоспестяването е проблемно и противоречи на целите на ЕС за енергия от 
възобновяеми източници. В държави-членки, които увеличават своето потребление 
например на биоенергия, потреблението на първична енергия може да се увеличи, тъй 
като биоенергията има по-ниско енергийно съдържание от изкопаемите горива.

Изменение 75
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

1. Държавите-членки определят свои 
национални цели за енергийна 
ефективност. При определянето на тези 
цели те вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Вниманието следва да се насочи към енергийната ефективност, а не към 
абсолютните стойности на чистите енергийни икономии, както и към това, че 
растеж в икономиката на ЕС е възможен, при условие че се основава на високо 
ефективни стопански дейности.
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Изменение 76
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

1. Държавите-членки определят
индикативни национални цели за 
енергийна ефективност по отношение
на първичното енергопотребление през 
2020 г. При определянето на тези цели 
те вземат под внимание водещата цел
на Европейския съюз за
двадесетпроцентна енергийна 
ефективност до 2020 г., мерките, 
предвидени в настоящата директива, 
мерките за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз. При определянето 
на националните цели за енергийна 
ефективност държавите-членки 
могат да вземат под внимание 
националните обстоятелства, 
оказващи въздействие върху 
първичното енергопотребление: 
промени във вноса и износа на енергия, 
развитие в областта на използването 
на биомаса и на вятърната и 
слънчевата енергия, както и улавяне 
или съхранение на въглероден диоксид. 

Or. en

Обосновка

Изменението отразява по-добре правното основание и заключенията на извънредния 
Съвет по енергетика, проведен на 4 февруари 2011 г. Освен това то има за цел да 
отрази и принципа, че енергийната ефективност води до енергоспестяване, а не 
обратното.
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Изменение 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва 
да вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

1. Държавите-членки приемат 
задължителни национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г. Тези 
цели се определят в съответствие с
методологията, посочена в 
приложение Ia (ново).

Or. en

Обосновка

Вече е ясно, че целта за 20 % няма да бъде постигната въз основа на избраните от 
държавите-членки индикативни национални цели. Да се чака до 2014 г., за да се
потвърди това, означава само загуба на повече време. В директивата трябва да се 
предвиди европейска методология за определяне на националните цели, за да се 
гарантира сумирането им до 20 %, като по този начин те могат да станат 
задължителни в момента на влизане в сила на директивата.

Изменение 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва 
да вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

1. Настоящата директива 
установява задължителни
национални цели за енергийна 
ефективност, изразени като абсолютно 
количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г., 2025 г. 
и 2030 г. Съгласно предвиденото в 
приложение І тези национални цели 
ще осигурят изпълнението на целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване до 2020 г. и след 
това.

Or. en

Изменение 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва 
да вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 

1. Държавите-членки приемат 
задължителни национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. Тези 
национални цели общо ще позволят 
на ЕС да намали своето потребление 
на първична енергия с 25 % до 2020 г.
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Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Директивата за енергийна ефективност следва да въведе задължителна цел за 
намаляване на потреблението на енергия с 25 % до 2020 г. – в съответствие със 
становището на комисия ENVI от 2010 г. относно Плана за действие за енергийна 
ефективност.

Изменение 80
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва 
да вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване,
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

1. Най-късно до 30 юни 2013 г.
държавите-членки одобряват
национални цели за енергийна 
ефективност, основани на предложение 
на Комисията, като вземат под 
внимание методологията, предвидена 
в приложение Іа, така че да се осигури 
постигането до 2020 г. на целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС през 2020 г. с 368 Mtoe. 
Националните цели за енергийна 
ефективност се изразяват като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г. и вземат 
под внимание мерките, предвидени в 
настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
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Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират 
изпълнението на политики и мерки с 
цел постигане на националните цели 
за енергийна ефективност, 
определени в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 

заличава се
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енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 83
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 

2. Държавите-членки въвеждат 
мерки, за да гарантират, че тяхното 
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Европейският съюз да постигне до
2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

потребление на първична енергия се 
равнява и е под линеарната годишна 
траектория към посочената в 
приложение -1 цел за 2020 г.

Or. en

Изменение 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

2. До 30 юни 2014 г. или не по-късно 
от датата, към която е налична 
актуална и надеждна статистика,
Комисията оценява дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като взема под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. fi

Обосновка

Статистиките на Евростат се изготвят с две- до тригодишно закъснение и 
следователно към 2014 г. няма да бъдат достатъчно актуални, за да се измери 
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въздействието на Директивата за енергийна ефективност от гледна точка на 
потреблението на енергия.

Изменение 86
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

2. До 30 юни 2014 г. Комисията оценява
дали има вероятност Европейският съюз 
да постигне до 2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, като взема под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Предвидените в резултат на енергийна ефективност годишни икономии от 368 Mtoe 
няма да бъдат подходяща цел в случаите на по-слаб или по-силен растеж, които 
понастоящем се допускат за икономиката на ЕС. С течение на годините е 
необходима адаптация, за да се рационализират целта и свързаните с нея мерки на 
политиката.

Изменение 87
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност

2. До 30 юни 2014 г. Комисията оценява
дали Европейският съюз е на път да 



AM\882704BG.doc 55/125 PE475.843v02-00

BG

Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

постигне до 2020 г. своята водеща цел 
за енергийна ефективност, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като взема под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 7.

Or. en

Обосновка

Изменението отразява по-добре правното основание и заключенията на извънредния 
Съвет по енергетика, проведен на 4 февруари 2011 г. Освен това то има за цел да 
отрази и принципа, че енергийната ефективност води до енергоспестяване, а не 
обратното.

Изменение 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

2. Държавите-членки са длъжни да 
изпълнят своите задължения за 
икономии на енергия, предвидени в 
приложение І, чрез прилагането на 
мерките, наложени с настоящата 
директива, но също така и чрез мерки 
на национално, регионално и местно 
равнище.

Or. en
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Изменение 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

2. До 30 юни 2014 г. Комисията оценява
дали има вероятност Европейският съюз 
да постигне до 2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия.

Or. pl

Изменение 90
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2013 г. Комисията 
определя, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
обща разходоефективна методология 
за мониторинг и проверка на 
икономиите на енергия, която ще 
позволи да се определят в 
количествено изражение усилията на 
държавите-членки при равностойни 
условия въз основа на наличните 
статистически показатели.
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Or. en

Изменение 91
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а – Реновиране на сградния 
фонд
1. Държавите-членки се стремят до 
31 декември 2050 г. да намалят 
потреблението на енергия от 
съществуващия сграден фонд с 80 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
2. Като част от националните 
планове, посочени в член 9 от 
Директива 2010/31/ЕС, и без да се 
накърнява параграф 1 от нея, 
държавите-членки разработват 
програми и политики с цел реновиране 
на съществуващия сграден фонд, за да 
постигнат целта на параграф 1.
Програмите включват цели за 
дълбоко реновиране за 2020 г., 2030 г. и 
2040 г., разделени в зависимост от 
категорията на сградите.
Държавите-членки публикуват 
посочените програми до 1 януари 2014 
г.

Or. en

Изменение 92
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а – Сграден фонд
1. Държавите-членки се стремят до 
2050 г. да намалят потреблението на 
енергия от съществуващия сграден 
фонд с 80 %.
2. До януари 2013 г. държавите-
членки разработват национални 
пътни карти относно начините за 
изпълнение на посочената в параграф 
1 цел. Пътните карти включват най-
малко:
а) междинни цели за намаление на 
енергопотреблението от сградния 
фонд за 2020 г., 2030 г. и 2040 г.;
б) стратегии и мерки за това, как да 
се изпълнят целите, посочени в 
параграф 2а;
в) стратегии и мерки за това, как да 
се подпомагат наемателите и да им 
се предоставя контрол върху 
потреблението на енергия от тяхна 
страна, както и как да се гарантира, 
че ползите от мерките за енергийна 
ефективност надвишават разходите;

г) стратегии и мерки за това, как да 
се разреши въпросът с енергийната 
ефективност в сградите за социално 
жилищно настаняване.

Or. en

Изменение 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а – Сграден фонд
1. Държавите-членки изготвят 
национални стратегии за намаляване 
на потреблението на енергия от 
съществуващия национален сграден 
фонд.
2. Националните стратегии 
включват законодателни и финансови 
мерки, както и мерки за обучение с 
цел постигане до 31 декември 2050 г. 
на намаление на потреблението на 
енергия от съществуващия сграден 
фонд с 80 % спрямо равнищата от 
2010 г., главно чрез дълбоко 
реновиране.
3. Националните стратегии 
включват също така следните 
междинни цели:
а) намаление до 31 декември 2030 г. на 
потреблението на енергия от 
съществуващия сграден фонд с 30 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
б) намаление до 31 декември 2040 г. на 
потреблението на енергия от 
съществуващия сграден фонд с 60 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
4. Държавите-членки могат да 
приемат диференцирани подходи за 
търговски, жилищни и обществени 
сгради и могат да започват първо от 
сградите с най-слаби показатели.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да определят всеобхватни национални стратегии за 
намаляване на потреблението на енергия от съществуващия национален сграден фонд 
с дългосрочна перспектива.
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Изменение 94
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а – Сграден фонд
1. Държавите-членки изготвят 
национални стратегии за намаляване 
на потреблението на енергия от 
съществуващия национален сграден 
фонд.
2. Националните стратегии 
включват законодателни и финансови 
мерки, както и мерки за обучение с 
цел постигане до 31 декември 2050 г. 
на намаление на потреблението на 
енергия от съществуващия сграден 
фонд с 80 % спрямо равнищата от 
2010 г., главно чрез дълбоко 
реновиране.
3. Националните стратегии 
включват също така следните 
междинни цели:
а) намаление до 31 декември 2030 г. на 
потреблението на енергия от 
съществуващия сграден фонд с 30 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
б) намаление до 31 декември 2040 г. на 
потреблението на енергия от 
съществуващия сграден фонд с 60 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
4. Държавите-членки могат да 
приемат диференцирани подходи за 
търговски, жилищни и обществени 
сгради и могат да започват първо от 
сградите с най-слаби показатели.

Or. en
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Изменение 95
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от 
Директива 2010/31/ЕС, държавите-
членки следва от 1 януари 2014 г да 
осигурят реновиране на 3 % годишно 
от пълната разгъната застроена 
площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да 
се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за 
енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 96
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
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от 1 януари 2014 г да осигурят 
реновиране на 3 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана 
от техните обществени институции,
така че да се постигнат поне 
минимално допустимите изисквания 
за енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на сградите с 
използваема разгъната застроена 
площ над 250 m2, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

гарантират, че от 1 януари 2014 г. 3 % 
от пълната разгъната застроена площ, 
притежавана или заемана от техните 
обществени институции, ежегодно се 
подлага на дълбоко реновиране. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на сградите, 
притежавани или заемани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва 
от 1 януари 2014 г да осигурят 
реновиране на 3 % годишно от 
пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от техните 
обществени институции, така че да
се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за
енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 

1. Държавите-членки гарантират, че
от 1 януари 2014 г. публичният сектор 
във всяка страна може системно да 
прилага разходоефективни и иначе 
разумни мерки за енергоспестяване и 
енергийна ефективност. Това може 
да се постигне чрез национални 
програми или споразумения за 
насърчаване на енергийните одити на 
сградите, притежавани от публични 
органи, или на други дейности и въз 
основа на тези одити да се 
провеждат мерки за реновиране.
Разходоефективните мерки могат да 
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разгъната застроена площ на сградите
с използваема разгъната застроена 
площ над 250 m2, притежавани от
обществените институции на 
съответните държави-членки, които 
към 1 януари всяка година не 
отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

включват например насърчаването на 
мониторинга на потреблението или 
подобрения на системите за 
енергийно управление и на 
ефективността на 
пространственото разпределение. 

Or. fi

Обосновка

Директивата за енергийна ефективност следва да насърчава рентабилността.
Публичните финанси на държавите-членки не могат да поемат ненужно и 
неикономично, от гледна точка на разходите, реновиране. По-мащабно реновиране от 
гледна точка на енергийната ефективност следва да бъде свързано с рутинните 
ремонти, провеждани по време на жизнения цикъл на сградата.

Изменение 98
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2,
притежавани от обществените 

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
осигуряват от 1 януари 2014 г. 
реновиране на 1 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана 
от техните обществени институции, така 
че да се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Този 1 % се изчислява
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 500 m2, 
притежавани от обществените 
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институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 99
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
осигуряват от 1 януари 2014 г. 
реновиране на 3 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана
или заемана от техните обществени 
институции, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани или заемани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en
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Обосновка

В редица страни публичните органи наемат сгради от частния сектор.

Изменение 100
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
осигуряват от 1 януари 2014 г. 
реновиране на 3 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана 
от техните обществени институции, така 
че да се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС, при условие че е осигурено 
достатъчно финансиране. Тези 3 % се 
изчисляват върху пълната разгъната 
застроена площ на сградите с 
използваема разгъната застроена площ 
над 250 m2, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
осигуряват от 1 януари 2014 г. 
реновиране на 2 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана 
от техните обществени институции, така 
че да се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 2 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 500 m2, а след 9 
юли 2015 г. – над 250 m2, притежавани 
от обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. pl

Изменение 102
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва 
от 1 януари 2014 г да осигурят 
реновиране на 3 % годишно от 
пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от техните 
обществени институции, така че да 
се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за 

1. За да се изпълни дългосрочната цел, 
посочена в член 3а, и без да се засяга 
член 7 от Директива 2010/31/ЕС, 
държавите-членки прилагат специални 
национални пътни карти за 
реновиране на сградите, 
притежавани или заемани от 
публични органи. Посочените пътни 
карти гарантират измерени 
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енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

намаления на доставяната енергия 
или на крайното потребление на 
енергия (kWh и KWh/m² или 
еквивалентна измервателна единица), 
определени в приложение І към
Директива 2010/31/ЕС, в размер на 
20 %, 40 % и 80 % съответно до 2020 
г., 2030 г. и 2045 г.

Като част от посочените планове, 
всички сгради, притежавани или 
заемани от национални, регионални и 
местни органи, които считано от 1 
януари 2014 г. подлежат на 
периодични дейности с цел 
модернизиране (например поради 
старост, лошо качество или слаби 
показатели), ще подлежат и на 
енергийно реновиране, водещо до 
намаляване на посоченото по-горе 
потребление на енергия.
2. При изпълняването на 
изискванията, посочени в параграф 1, 
държавите-членки гарантират, че 
когато това е технически 
осъществимо, дейностите по дълбоко 
реновиране се извършват, като се 
започва от сградите с най-слаби 
показатели и се включват всички 
икономически обосновани мерки. 
Реновирането се извършва с темп и 
дълбочина, които водят до 
предполагаемо или прогнозно 
подобряване на годишната 
кумулативна енергийна ефективност 
от най-малко 3,5 % средно на година 
за обществения сграден фонд като 
цяло до 2030 г. и след това.

Or. en
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Изменение 103
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки
осигуряват от 1 януари 2014 г.
реновиране на 2 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, притежавана 
от техните обществени институции, така 
че да се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 2 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Държавите-членки могат 
да решат, че пълната използваема 
разгъната застроена площ на 
сградите, при които предвидените в 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС  
минимални национални изисквания 
относно прогнозирания икономически 
жизнен цикъл на дадена сграда са 
неефективни, не се включва в 
квотата за реновиране.

Or. de

Обосновка

Според Комисията задължението за реновиране „не води до особено високи икономии 



AM\882704BG.doc 69/125 PE475.843v02-00

BG

на енергия“ (стр. 4 от обобщението на изготвената от Комисията оценка на 
въздействието). Това може да бъде съпоставено със значителна финансова тежест 
върху публичните финанси. Задължението за реновиране може да доведе до 
задължително реновиране, което има съмнителна стойност за околната среда и 
икономиката и би могло да застраши европейската цел за енергоспестяване, тъй 
като тогава ще липсва финансиране в други области.

Изменение 104
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

Държавите-членки предвиждат 
прилагането на мерките относно 
ограждащите елементи на сградата, 
строителното оборудване, 
експлоатацията и поддръжката, 
както и поведението на 
потребителите. В това се включва 
свързването с ефикасни мрежи за 
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централно отопление, когато това е 
технически и икономически 
осъществимо (за реновирани сгради и 
когато отоплителните инсталации 
се нуждаят от модернизация).

Or. en

Изменение 105
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Особено внимание се 
обръща на гарантирането на добро 
качество на въздуха в помещенията 
чрез подобаващи изисквания за 
вентилация и на използването на 
строителни материали, оборудване и 
продукти, характеризиращи се с 
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ниски емисии.

Or. en

Изменение 106
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) когато мерките за енергийна 
ефективност засягат обществени 
сгради като дневни центрове, детски 
градини или училища се извършва 
оценка на въздействието върху 
здравето.

Or. en

Обосновка

Децата са особено чувствителни към потенциалния вреден ефект от 
недостатъчното качество на въздуха в помещенията. Задължителна оценка на 
въздействието върху здравето следва да се извършва във връзка с мерките за 
енергийна ефективност в обществени сгради, където децата прекарват своето 
време, за да се оценят потенциалните рискове и да се вземат мерки за балансиране на 
нуждите на енергийната ефективност и качеството на въздуха в помещенията.

Изменение 107
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат да 
решат да не определят или да не 
прилагат изискванията, посочени в 
параграф 1, за сгради, официално 
защитени като част от определена 
среда или поради специфичната им 
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архитектурна или историческа 
стойност, когато изпълнението на 
минималните  изисквания за 
енергийни характеристики  би довело 
до неприемлива промяна на тяхната 
същност или вид.

Or. en

Изменение 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
разрешат на своите обществени 
институции да отчитат в рамките 
на своя годишен процент на 
реновиране излишъка на реновирана 
разгъната застроена площ през 
дадена година, все едно че тази площ е 
била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Ако задължителният процент за реновиране бъде заличен от член 4, параграф 1 
параграф 2 става излишен.

Изменение 109
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да заличава се
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разрешат на своите обществени 
институции да отчитат в рамките 
на своя годишен процент на 
реновиране излишъка на реновирана 
разгъната застроена площ през 
дадена година, все едно че тази площ е 
била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход. Тъй като Комисията не е 
предложила задължителни цели, а вместо това е предложила множество 
задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-членки, без да 
гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина този подход се 
отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на възможност на 
държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните две и/или следващите две 
години.

Or. pl

Изменение 111
Anja Weisgerber
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две
години.

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните три или следващите три
години.

Or. de

Обосновка

Фиксиран годишен процент на реновиране не е предоставя гъвкавост и е 
нереалистичен. Публичните органи следва да имат възможността да разпределят 
работата по реновиране за период от няколко години, гарантирайки постигането на 
процента за реновиране за целия период.

Изменение 112
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, до 1 
януари 2014 г. държавите-членки 
следва да съставят и да оповестят 
публично списък на сгради, 
притежавани от техните 
обществени институции, в който да 
са посочени:

заличава се

a) разгънатата застроена площ в m2; 
както и
б) енергийните характеристики на 
всяка сграда.

Or. en
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Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход. Тъй като Комисията не е 
предложила задължителни цели, а вместо това е предложила множество 
задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-членки, без да 
гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина този подход се 
отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на възможност на 
държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 113
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани от 
техните обществени институции, в 
който да са посочени:

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани или 
ползвани от техните обществени 
институции, в който да са посочени:

Or. en

Изменение 114
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани от 
техните обществени институции, в 
който да са посочени:

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани от 
техните обществени институции с 
използваема разгъната застроена 
площ, както е посочено в параграф 1, 
съдържащ следната информация:

Or. en
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Изменение 115
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разгънатата застроена площ в m2; 
както и

заличава се

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход. Тъй като Комисията не е 
предложила задължителни цели, а вместо това е предложила множество 
задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-членки, без да 
гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина този подход се 
отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на възможност на 
държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 116
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разгънатата застроена площ в m2;
както и

а) разгънатата използваема застроена 
площ в кв.м;

Or. en

Изменение 117
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергийните характеристики на 
всяка сграда.

заличава се

Or. en

Изменение 118
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергийните характеристики на всяка 
сграда.

б) енергийните характеристики на всяка 
сграда; както и

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход. Тъй като Комисията не е 
предложила задължителни цели, а вместо това е предложила множество 
задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-членки, без да 
гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина този подход се 
отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на възможност на 
държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 119
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) използването на ДПЕУ и 
сключване на договор за енергийни 
показатели.

Or. en
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Изменение 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събирането на такива инвентари 
обаче не се прилага за сгради от 
значение за националната сигурност 
или например за сгради, притежавани 
от въоръжените сили,

Or. fi

Обосновка

От съображения за национална сигурност е важно сградите, притежавани от 
въоръжените сили да бъдат изключени от обхвата на инвентарите.

Изменение 121
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Като алтернативен подход към 
параграфи 1 и 2 държавите-членки 
могат да предприемат други мерки за 
постигане на еквивалентно годишно 
подобрение на енергийните 
характеристики на сградите, 
притежавани от техните публични 
органи, съгласно изискванията на 
параграф 1. Държавите-членки могат 
да дадат приоритет на реновирането 
на сградите, притежавани от 
техните публични органи, въз основа 
най-разходоефективните подобрения 
на енергийните характеристики на 
своя сграден фонд. За целите на този 
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алтернативен подход те могат да 
оценят икономиите на енергия, до 
които биха довели параграфи 1 и 2, 
посредством използването на 
стандартни стойности за 
енергийното потребление на дадена 
сграда преди и след реновиране.
Държавите-членки, които избират 
алтернативен подход, известяват 
Комисията не по-късно от 1 януари 
2014 г. за алтернативните мерки, 
които те планират да приемат и 
показват как биха постигнали 
еквивалентно подобрение на 
енергийните характеристики на 
сградите, притежавани от техните 
публични органи.

Or. en

Изменение 122
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че обществените 
институции:

Or. en

Изменение 123
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да въведат система за енергийно 
управление като част от прилагането на 

б) въвеждат система за енергийно 
управление като част от прилагането на 
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своя план. своя план.

Планът за енергийна ефективност и 
системата за управление надлежно 
вземат предвид рисковете за здравето 
и полезните мерки.

Or. en

Изменение 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разрешават, когато се изграждат 
публични сгради, емисиите на 
въглероден диоксид от строителни 
материали, потреблението на 
енергия във връзка с производството 
на строителните материали и 
екологичността за целия 
експлоатационен период на 
строителните материали, като 
насърчават използването на 
възобновяеми природни ресурси като 
дървения материал при 
строителните работи. 

Or. fi

Обосновка

Строителните материали са също решаващ фактор, доколкото все по-голям дял от 
общото потребление на енергия в сградите се определя в процеса на тяхното 
строителство.  Насърчаването на използването на нискоемисионни екологични 
строителни материали, като например дърво, би намалило екологичната тежест от 
строителството.

Изменение 125
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сключват договори за енергийни 
услуги, насочени към поддържане или 
подобряване на енергийната 
ефективност в дългосрочен план, 
включително сключването на 
договори за енергийни показатели.

Or. en

Изменение 126
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба)  съдържанието и рамката на тези 
планове се определят на национално 
равнище и се разработват и приемат 
на регионално и местно равнище, 
като се приспособяват към 
особеностите на публичните органи;

Or. en

Изменение 127
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Държавите-членки насърчават 
разработването на критерии за 
енергийно ефективни и здравословни 
сгради, контролни списъци, 
информационни кампании и обмена 
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на добри практики.

Or. en

Обосновка

Разработването на критерии, контролни списъци и на обмен на добри практики 
следва да бъде улеснено с оглед създаването на сгради, които са както енергийно 
ефективни, така и здравословни.

Изменение 128
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) плановете за енергийна 
ефективност, приети от публичните 
органи на регионално и местно 
равнище, следва да бъдат правно 
обвързващи.

Or. en

Изменение 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Владко Тодоров Панайотов, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки изготвят 
национални пътни карти, за да 
предоставят подробности относно 
националните стратегии за 
намаление на въглеродните емисии на 
сградния фонд с 80% до 2050 г. в 
сравнение с равнищата от 1990 г. Тези 
национални пътни карти се приемат 
до 1 януари 2014 г. (за обществените 
сгради), до 1 януари 2015 г. (за 
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търговските сгради) и до 1 януари 
2017 г. (за частните сгради), като 
също така се установяват междинни 
цели за средно енергийно потребление 
на сградния фонд за 2020, 2030 и 2040 
г.

Or. en

Обосновка

Частният сграден фонд също трябва да бъде разгледан в настоящата директива, но 
не под формата на твърда цел в абсолютни стойности. Държавите-членки следва да 
разполагат с гъвкавост за постигането на целта.

Изменение 130
Theodoros Skylakakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всяко действие, посочено в член 4, 
се придружава от проучване на 
възможностите за реализация,
разкриващо финансовите резултати 
от инвестицията, като се имат 
предвид настоящото ползване и 
възможното бъдещо ползване на 
въпросната обществена сграда.

Or. el

Обосновка

В период на строги икономии във всички държавни бюджети решенията трябва да 
бъдат рационални от екологична и икономическа гледна точка и не трябва да има 
случаи, при които конкретни компании получават предимства на монополисти без 
това да предоставя допълнителни ползи по отношение на обществения интерес.

Изменение 131
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само 
продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че обществените 
институции закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, като вземат 
предвид разходната ефективност, 
икономическата осъществимост и 
техническата пригодност, както и 
достатъчната 
конкурентоспособност,съгласно 
посоченото в приложение III.

Or. en

Изменение 132
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност по 
разходоефективен начин, съгласно 
посоченото в приложение III.

Or. en

Изменение 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят Държавите-членки трябва да 
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изискване към обществените 
институции да закупуват само 
продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

гарантират, че обществените 
институции закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III. 
Публичните органи вземат предвид 
следователно разходната 
ефективност, икономическата 
осъществимост и техническите 
договорености, както и 
достатъчната 
конкурентоспособност.

Or. de

Обосновка

В обществените поръчки трябва да могат да бъдат вземани предвид други фактори 
освен енергийната ефективност, позволявайки по този начин критериите за подбор 
да бъдат правилно оценени в отделните случаи.

Изменение 134
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само 
продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Държавите-членки гарантират, че
обществените институции закупуват 
само продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в приложение III.

Държавите-членки насърчават 
развитието и осъществяването на 
енергийни услуги, както е определено в 
член 2, параграф 3. В тази връзка 
публичните органи оценяват 
възможността за сключване на 
дългосрочни договори за енергийни 
показатели, както е посочено в член 
14, буква б).
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Or. en

Изменение 135
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Държавите-членки насърчават
обществените институции да закупуват 
само продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход. Тъй като Комисията не е 
предложила задължителни цели, а вместо това е предложила множество 
задължителни мерки, това дава по-малка гъвкавост на държавите-членки, без да 
гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина този подход се 
отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на възможност на 
държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.

Изменение 136
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само 
продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Държавите-членки гарантират, че
обществените институции закупуват 
само продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в приложение III, 
при условие че допълнителните 
разходи във връзка с въпросната 
покупка са финансово ефективно 
решение, което взема предвид 
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финансовата ефективност на 
покупката от гледна точка на 
инвестицията и ползата по 
отношение ограничаването на 
емисиите на парникови газове.

Or. el

Обосновка

В период на строги икономии за всички държавни бюджети решенията трябва да 
бъдат рационални от екологична и икономическа гледна точка и не трябва да има 
случаи, при които конкретни компании получават предимства на монополисти без 
това да предоставя допълнителна полза по отношение на обществения интерес.

Изменение 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само 
продукти, услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Държавите-членки трябва да 
гарантират, доколкото това е 
възможно, че обществените институции 
закупуват само продукти, услуги и 
сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Or. fr

Изменение 138
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 139
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или 
енергоразпределителните предприятия 
и/или всички предприятия за продажба 
на енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират общи годишни 
енергоспестявания при крайното 
потребление в размер на поне 2 % от 
обема на своите годишни продажби на 
енергия, като се вземат средните 
стойности за последния тригодишен 
период за съответната държава-членка. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Изменение 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Схемата може 
също така да бъде под формата на 
алтернативна, основаваща се на 
споразумение схема за енергийна 
ефективност, както е посочено в 
параграф 9, в съответствие с вече 
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трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия 
в съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

използваните в множество държави-
членки. Тази схема или алтернативни 
схеми, както е посочено в параграф 9, 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания определяни от 
всяка държава-членка съгласно 
своята отправна точка по 
отношение енергийната 
ефективност, с изключение на 
енергията, използвана в транспортния 
сектор. Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Държавите-членки 
могат да изпълнят задължение за 
енергоспестяване, изцяло или 
отчасти, посредством 
алтернативна, основаваща се на 
споразумение схема за енергийна 
ефективност, включително когато 
крайните потребители на енергия са 
пряко засегнати.

Or. fi

Обосновка

Множество държави-членки вече разполагат с функциониращи и ефективни схеми за 
енергийна ефективност, основаващи се на споразумение. Директивата за енергийната 
ефективност следва да позволява такива успешни схеми, а не толкова да задължава 
държавите-членки да създават нови схеми. Държавите-членки следва да поставят 
своите годишни цели за енергоспестяване въз основа своите отправни точки в 
избраните от тях схеми за енергийна ефективност с оглед постигането на 
националните цели, както са посочени в член 3. 

Изменение 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

1. 1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания като квота от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка, като 
принос към националната цел, както 
е посочена съгласно член 3 от 
настоящата директива, вземайки 
предвид целта на Съюза за 20% 
енергоспестявания до 2020 г.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Целта за 
енергоспестяване се въвежда 
постепенно и с диференцирана 
отправна точка на национална 
основа, така че напълно да се вземат 
предвид ранните действия и 
постигнатите до момента 
резултати, включително мерките за 
ефективност, вече възприети в 
сектора на горивата.
Мерки, които са насочени към 
дългосрочни икономии или 
структурирани програми, предлагани 
от оператори в сектора на 
енергийната ефективност, следва да 
бъдат насърчавани посредством 
стимули или специфично данъчно 
отношение.

Or. en

Обосновка

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
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approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Изменение 142
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба 
на енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия 
в съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

1. За да бъдат постигнати целите, 
посочени в член 3, параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
схема за енергийна ефективност. Тази 
схема следва да осигурява, че 
задължените страни реализират 
годишни енергоспестявания при 
крайните потребители.

Or. en

Обосновка

Предлаганата национална цел от 1,5% не отчита засилената енергийна ефективност, 
постигната по-рано от някои държави-членки (ранни действия).

Изменение 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при
крайните потребители.

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Държавите-членки 
прилагат схемата за всички сектори.

Or. en

Обосновка

Енергийната ефективност е по-разходоефективна, ако бъдат включени всички 
сектори. В случая на транспорта електрическите превозни средства биха могли 
значително да допринесат за енергийната ефективност.

Изменение 144
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
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или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания като квота от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Целта за 
енергоспестяване се въвежда 
постепенно, с диференцирана 
отправна точка на национална 
основа, така че напълно да се вземат 
предвид ранните действия и 
постигнатите до момента 
резултати, включително мерките за 
ефективност, вече възприети в 
сектора на горивата.
Мерки, които са насочени към 
дългосрочни икономии или 
структурирани програми, предлагани 
от оператори в сектора на 
енергийната ефективност, следва да 
бъдат насърчавани посредством 
стимули или специфично данъчно 
отношение.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел въвеждането на принципа на субсидиарност. Универсален 
подход не е препоръчителен за прилагането на амбициозни цели за енергийна 
ефективност. Държавите-членки поставят национална цел за енергийна 
ефективност съгласно конкретните национални обстоятелства (първично 
потребление на енергия, енергиен сценарии, и т.н.). Държавите-членки трябва да 
установят най-подходящите мерки за постигането на целта. Директивата за 
качеството на горивата и СТЕ вече предвиждат строги цели за ефективност на 
горивата.

Изменение 145
Pavel Poc, Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Обосновка

Предлаганото задължение за енергоспестяване в размер на 1,5% годишно трябва да 
се прилага за икономиката като цяло, следователно трябва да се включи и 
транспортният сектор, който има значителен икономически, но още нереализиран 
потенциал за енергоспестяване.

Изменение 146
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
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или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания, установени по 
държави-членки като процент от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
дистрибуторите и крайните 
потребители. Това годишно 
енергоспестяване следва да доведе до 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да са в състояние да поставят своя собствена национална 
цер, включително предишни и настоящи усилия за икономии, в която се включват 
други значителни вътрешни (техният потенциал както за технологичния напредък, 
така и за икономическите резултати) и външни (икономически растеж и промишлени 
дейности) фактори вместо поставянето на единна за всички цел за икономии на 
равнище ЕС. По този начин ще бъде възможно постигането на общата цел на 
директивата (член 3) и вземането предвид на особеностите на национално равнище на 
енергийната ефективност.

Изменение 147
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба 

1. Държавите-членки се задължават 
да създадат схеми за стимулиране с 
оглед увеличаване на енергийната 
ефективност сред крайните 
потребители, така че да се 
реализират годишни енергоспестявания 
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на енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия 
в съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

в размер на 1,5 % от обема на 
продажбите на енергия в съответната 
държава-членка през предходната 
календарна година.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да постигнат задължителната цел за 
енергоспестяване в размер на 1,5 % сред крайните потребители по други начини освен 
чрез схемите за задължения за енергийна ефективност.

Изменение 148
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор и продавана на 
инсталации по схемата за търговия с 
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количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

емисии. Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители или посредством 
еквивалентно спестяване на първична 
енергия по веригата на доставка.

Or. en

Изменение 149
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия 
в съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност или да 
предприеме други мерки за постигане 
на енергоспестявания при крайните 
потребители. Схемата за 
задължения или другите мерки
гарантират, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, или други 
съответни страни, действащи на 
територията на държавата-членка, 
предприемат мерки, които 
представляват енергоспестявания, 
еквивалентни [преизчислени 
съобразно средния брой години и други 
подходящи фактори като 
икономическия растеж] на 4,5 % от 
обема на енергията, разпределена от 
тях, или продажбите им на енергия  в 
съответната държава-членка през 
предходните три календарни години.

Държавите-членки могат да включат 
мерки в транспортния сектор в 
своите национални схеми.

Or. en
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Изменение 150
Karl-Heinz Florenz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продажбите или доставките на 
енергийни продукти не водят до 
задължения за енергоспестявания по 
смисъла на параграф 1 от настоящия 
член, ако
- са съставени от енергийни вторични 
продукти или енергийни продукти, 
получени от възстановяване на 
енергия; или
- се доставят или продават предимно 
на собствени площадки и дъщерни 
дружества;   или
- се предават по „затворени 
разпределителни системи”.

Or. en

Обосновка

Промишлени и търговски обекти или обекти, предлагащи съвместни услуги като 
сгради на железопътни гари, летища, болници или някои промишлени площадки могат 
да включват затворени разпределителни системи поради специализираното естество 
на тяхната дейност. Тяхната основна функция е да се използва енергията, получена в 
резултат на производствения процес, а не просто енергоснабдяване. Затова е в техен 
интерес да повишат ефикасността си.

Изменение 151
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да изразят 2. Държавите-членки следва да изразят 
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количеството на енергоспестяванията, 
изисквани от всяка задължена страна,
било като крайно или като първично 
енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни. 
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

количеството на енергоспестяванията, 
изисквани от всяка задължена страна, 
било като крайно или като първично 
енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни. 
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV. Преминаването към друг вид 
гориво трябва да се взема предвид при 
изчисляването на 
енергоспестяването, като се 
използват насоки, които трябва да 
бъдат приети от Комисията.
Държавите-членки упълномощават 
енергоразпределителните 
предприятия или всички предприятия 
за продажба на енергия на дребно, 
които участват пряко или чрез 
свързани предприятия в доставките, 
да отчитат постигнатото 
енергоспестяване при 
преобразуването, преноса и 
разпределянето на енергията като 
изпълнение на изискването съгласно 
параграфа.

Or. en

Изменение 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за контрол, в чиито 

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат независими системи за 
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рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един
статистически значим дял от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

измерване, контрол и верифициране, в 
чиито рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на една
статистически значима и 
представителна извадка от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

Or. en

Обосновка

Правилната верификация на енергоспестяването е от основно значение, за да се 
гарантира, че на потребителите се предлага честна сделка и да се осигури увереност, 
че предвидените спестявания са постигнати в действителност.   Системата трябва 
да гарантира, че спестяванията, за които се счита, че се дължат на даден тип мярка 
(предварително), са точни и се основават на потребителското поведение в реалния 
живот, както и че се извършва мониторинг (последващ) на извадки от мерки, при 
независима верификация.  Последното е особено важно за мерките, чието 
въздействие зависи от поведението на потребителите, като домакински устройства, 
крушки за осветление или изолация на тавани тип „направи-си-сам”.

Изменение 153
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки могат:

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки:

Or. en

Обосновка

Трябва да съществува изискване със социална насоченост, за да се гарантира, че 
енергийно бедните домакинства са обект на схемите.

Изменение 154
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки могат:

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки трябва:

Or. de

Изменение 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки могат:

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-
членки са задължени:

Or. fr

Изменение 156
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително като 
изискват реализацията на такива мерки 
в енергийно бедни домакинства или в 
сгради за социално жилищно 
настаняване;

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително като 
изискват реализацията на такива мерки 
в енергийно бедни домакинства или в 
сгради за социално жилищно 
настаняване; решение за тези мерки се 
взема след консултация с публичните 
органи;
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Or. en

Обосновка

Публичните органи ще имат възможност да дадат съвет относно най-необходимите 
мерки в сгради за социално жилищно настаняване и в енергийно бедни домакинства.

Изменение 157
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително като 
изискват реализацията на такива мерки 
в енергийно бедни домакинства или в 
сгради за социално жилищно
настаняване;

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване задължителни 
изисквания със социална насоченост, 
включително като изискват 
реализацията на такива мерки в 
домакинства с нисък доход или в сгради 
за социално жилищно настаняване;

Or. de

Изменение 158
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа (нова) В рамките на схемата за 
задължения за енергийна 
ефективност държавите-членки 
могат:

Or. en

Изменение 159
Oreste Rossi
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
доставчици на енергийни услуги или 
други трети страни; в такъв случай 
държавите-членки следва да 
формулират процес на акредитация, 
който да е ясен, прозрачен и открит за 
всички участници на пазара и да е 
свързан със свеждане до минимум на 
разходите за сертифициране;

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
доставчици на енергийни услуги или 
други трети страни; в такъв случай 
държавите-членки гарантират, че е 
установен процес на акредитация, 
който е ясен, прозрачен и открит за 
всички участници на пазара и е свързан 
със свеждане до минимум на разходите 
за сертифициране;

Or. en

Изменение 160
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
доставчици на енергийни услуги или 
други трети страни; в такъв случай 
държавите-членки следва да 
формулират процес на акредитация, 
който да е ясен, прозрачен и открит 
за всички участници на пазара и да е 
свързан със свеждане до минимум на 
разходите за сертифициране;

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
предприятия, предоставящи услуги в 
областта на енергийната 
ефективност с договорно 
гарантирани енергоспестявания;

Or. en
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Изменение 161
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разрешат на задължените 
страни да отчитат 
енергоспестявания, реализирани през 
дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години.

заличава се

Or. de

Изменение 162
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години.

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат като изпълнение на своето 
задължение преминаването към 
енергия от възобновяеми източници и 
оползотворяване на отпадната 
топлина (като в този случай се 
вземат предвид спестяванията на 
„енергия от невъзобновяеми 
източници”);
при схеми за задължения за енергийна 
ефективност на задължените страни 
ще бъде разрешено да отчитат
енергоспестявания, реализирани през 
дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години.

Or. en
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Изменение 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години.

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години, така че да се повиши 
гъвкавостта на системата.

Or. fr

Изменение 164
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предприемат специални мерки по 
отношение на „порочните” стимули, 
които съществуват, когато 
енергоразпределителните 
предприятия и предприятията за 
продажба на енергия на дребно са 
също така и производители на 
енергия. 

Or. el

Обосновка

В много случаи бизнес интересите на производителите на енергия са идентични с тези 
на енергоразпределителните предприятия, което води до „порочни” стимули поради 
много широкия предприемачески мащаб, обхванат от производството.
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Изменение 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички разходи, прехвърлени на 
техните клиенти, като 
същевременно се запазва 
неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Европейския съюз 

Or. en

Обосновка

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Изменение 166
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Като използват цялата 
информация съгласно член 6, параграф 
6, националните регулаторни органи 
публикуват годишни доклади относно 
това дали схемите за задължения за 
енергийна ефективност постигат 
целите си при възможно най-ниски 
разходи за потребителите. 
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Националните регулаторни органи 
също така редовно възлагат 
независими прегледи на 
въздействието на схемата върху 
сметките за енергия и енергийната 
бедност, както и 
енергоспестяванията, получени от 
схемата, за да се гарантира 
максимална разходоефективност. 
Държавите-членки са задължени да 
вземат предвид това въздействие чрез 
адаптиране на схемата.

Or. en

Обосновка

Необходимостта да се сведат до минимум административните разходи следва да се 
зачита, но без това изискване няма да бъде възможно да се следят разходите на 
потребителите. Това е особено важно в контекста на повишаващи се цени на 
енергията за домакинствата.

Изменение 167
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия 
за продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят 
или продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 
годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият 
праг не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Следва да не съществува дискриминация между участниците на пазара, която би 
могла да изкриви конкуренцията на енергийния пазар.

Изменение 168
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия 
за продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят 
или продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 
годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият 
праг не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде заличен, тъй като всички разпределителни предприятия или 
предприятия за продажба на дребно следва да имат задължения, независимо от 
техния размер. В случай че не желаят да имат задължение, следва да им бъде 
разрешено да го прехвърлят на друго енергоразпределително предприятие или на 
участник на пазара, който е трета страна.

Изменение 169
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В настоящия 
член не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

Or. en

Изменение 170
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Годишното количество 
на постигнатите по този начин 
енергоспестявания следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1.

Държавите-членки могат да разрешат 
на задължените страни да 
изпълняват годишно до 50% от 
своите задължения чрез вноски в 
инструменти за финансиране на 
енергоспестяването, създадени с цел 
улесняване и увеличаване на 
финансирането на инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност. Това се изпълнява, като 
те внасят в инструмента за 
финансиране сума в размер, равен на 
разходите за инвестиции, които се 
счита, че са необходими, за да 
изпълнят задължените страни 
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съответната част от своите 
задължения.

Or. en

Изменение 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Годишното количество 
на постигнатите по този начин 
енергоспестявания следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1.

Държавите-членки могат да разрешат 
на задължените страни да правят 
вноски във фондовете, създадени 
съгласно член 17а (нов), за да 
изпълняват не повече от 40% от 
своите задължения. Тази годишна 
вноска се изчислява въз основа на 
разходите за инвестиции, които се 
счита, че са необходими, за да 
изпълнят задължените страни 
съответната част от своите 
задължения.

Or. en

Обосновка

Този подход ще повиши гъвкавостта: не е необходимо задължените страни да 
извършват сами всички дейности за подобряване на енергийната ефективност. Ако 
паричните вноски са достъпни за трети страни, това ще помогне за 
разпространяване на ползите от задълженията на доставчика от гледна точка на 
отваряне на пазара на енергийни услуги за по-голям набор от участници, включително 
МСП.

Изменение 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията не по-късно от две години 
от датата на приемане на 
настоящата Директива,  за 
алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания.

Or. fi

Обосновка

На държавите-членки трябва да се даде достатъчно време да изготвят 
алтернативни мерки.

Изменение 173
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да демонстрират как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания.
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да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Изменение 174
Linda McAvan

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 януари 
2013 г., за алтернативните мерки, 
които те планират да предприемат, 
включително за правилата за санкции 
съгласно член 9, и да покажат как те 
биха постигнали изискваното
количество енергоспестявания. 
Комисията може да отхвърли тези 
мерки или да направи предложения за 
изменения в рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за дела от своите задължения, който
те планират да изпълнят като 
позволят на задължените страни да 
направят вноски в инструмента за 
финансиране, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, и 
да покажат как те биха постигнали 
предлаганото количество 
енергоспестявания, като използват 
дела, внесен във фондовете. Комисията 
може да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
програмите и мерките следва да не се 
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en
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Обосновка

Изискването за енергийна ефективност следва да бъде задължително, за да се 
създадат равнопоставени условия за конкуренция в целия ЕС.  

Изменение 175
Bas Eickhout

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 януари 
2013 г., за алтернативните мерки, 
които те планират да предприемат, 
включително за правилата за санкции 
съгласно член 9, и да покажат как те 
биха постигнали изискваното
количество енергоспестявания. 
Комисията може да отхвърли тези 
мерки или да направи предложения за 
изменения в рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за дела от своите задължения, който
те планират да изпълнят като 
позволят на задължените страни да 
направят вноски в инструмента за 
финансиране, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, и 
да покажат как те биха постигнали 
предлаганото количество 
енергоспестявания, като използват 
дела, внесен във фондовете. Комисията 
може да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
програмите и мерките следва да не се 
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Изменение 176
Pavel Poc, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, 
включително за правилата за санкции 
съгласно член 9, и да покажат как те 
биха постигнали изискваното 
количество енергоспестявания. 
Комисията може да отхвърли тези 
мерки или да направи предложения за 
изменения в рамките на 3 месеца след
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за дела от своите задължения, който 
ще бъде изпълнен чрез вноски на 
задължените страни във фондовете, 
включително за правилата за санкции 
съгласно член 9, и да демонстрират 
какви програми и мерки възнамеряват 
да предприемат, като използват 
събраните вноски във фонда, за да 
постигнат изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи програмите и мерките следва 
да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Обосновка

Този подход ще повиши гъвкавостта: не е необходимо задължените страни да 
извършват сами всички дейности за подобряване на енергийната ефективност. Ако 
паричните вноски са достъпни за трети страни, това ще помогне за 
разпространяване на ползите от задълженията на доставчика от гледна точка на 
отваряне на пазара на енергийни услуги за по-голям набор от участници, включително 
МСП.

Изменение 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 

заличава се
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съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

Or. fi

Обосновка

Една система, основана на взаимно признаване на енергоспестявания, би била 
тромава от административна гледна точка и много скъпа. 

Изменение 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. en



PE475.843v02-00 116/125 AM\882704BG.doc

BG

Обосновка

Една система за взаимно признаване на енергоспестявания всъщност би означавала в 
крайна сметка потребителите в една държава-членка да плащат енергоспестявания 
за постигането на цел в друга държава-членка.  Това не е справедливо, тъй като 
потребителите във всички държави-членки трябва да имат полза.  Това би могло да 
доведе също така до спекулации от страна на енергийните дружества.

Изменение 179
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Решението относно установяването на търговия със сертификати за енергийна 
ефективност между държавите-членки не е въпрос на технически детайли, който 
може да бъде уреден от Комисията извън обикновената законодателна процедура 
посредством делегиран акт. Подобно решение трябва да бъде взето от 
съзаконодателите (Парламента и Съвета) в рамките на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 180
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. de

Изменение 181
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Когато насърчават енергийните 
предприятия да постигнат целите за 
енергийна ефективност съгласно член 
1, параграф 2, държавите-членки се 
приканват да включат цялата верига 
за създаване на стойност, като 
започнат от производството на 
енергия, през разпределението, до 
потреблението.

Or. de

Изменение 182
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Държавите-членки гарантират, 
че когато става въпрос за 
исторически сгради публичното 
финансиране, предоставено за схеми 
за подмяна на прозорци, може да се 
използва и за изолиране на покриви.

Or. es

Изменение 183
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, 
които да са достъпни и да се 
извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на одити за 
инвестиционен рейтинг, за да се 
направи оценка на енергийните 
характеристики на промишлени 
съоръжения, промишлени процеси и 
сгради и те да бъдат гарантирани. 
Тези одити ще бъдат адаптирани 
икономически и технически към всяко 
отделно промишлено съоръжение или 
сграда, в зависимост от степента на 
сложност на одитираното
съоръжение, процес или сграда, и ще 
се извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Or. en
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Изменение 184
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
енергоразпределителните 
предприятия и дружествата за 
продажба на енергия на дребно могат 
да участват на този пазар.

Or. en

Изменение 185
Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. (нов) Държавите-членки 
гарантират въвеждането на 
национални схеми за стимулиране, за 
да се възстановят разходите за одити 
на тези дружества, които 
изпълняват приемлив дял от 
мерките, предложени в препоръките 
на техните енергийни одити, както и 
да се осигурят допълнителни 
стимули за изпълнението на тези 
мерки.

Or. en

Изменение 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да
бъде извършен по независим и
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит и да го 
насърчават, като този одит бъде 
извършен по разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това бъде последван от нови одити 
на всеки три години след датата на 
предходния енергиен одит.

Or. en

Изменение 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров 
Панайотов, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани и/или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит. Одитите 
могат да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, 
че те са квалифицирани и 
акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност 
и че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
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на качеството на одитите.

Or. en

Обосновка

За големите предприятия, в които енергията съставлява значителна част от 
оперативните разходи, енергийните одити или системите за енергийно 
управление/управление на околната среда вече са признати като основни инструменти 
за наблюдение и оптимизиране на потреблението на енергия.  Затова е важно да се 
даде възможност в тези големи предприятия енергийните одити да бъдат 
извършвани от вътрешни служители, при условие че те са получили подходящо 
обучение и са сертифицирани за извършване на тази дейност.

Изменение 188
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да
бъде извършен по независим и
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит и да го 
насърчават, като този одит бъде 
извършен по разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това бъде последван от нови одити 
на всеки три години след датата на 
предходния енергиен одит.

Or. en

Изменение 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно две години след 
влизане в сила на настоящата 
Директива, и след това да бъде 
последван от нови одити най-малко на
всеки пет години след датата на 
предходния енергиен одит.

Or. pl

Изменение 190
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.
Изискването за независимост дава 
възможност одитите да бъдат 
извършвани от вътрешни експерти, 
но при условие, че те са 
квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в 
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одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата на съображение 20 относно вътрешните експерти следва да бъде 
включена също така в члена.

Изменение 191
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съответствието със стандарти 
като СОУОСО или EN 14001 също се 
счита за изпълнение на изискванията 
по параграф 2.

Or. en

Изменение 192
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Енергийните одити могат да бъдат 
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 
върху околната среда.

4. Енергийните одити могат да бъдат 
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 
върху околната среда. Като 
минимално изискване, тези одити 
включват оценка на въздействието 
върху здравето.
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Or. en

Изменение 193
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Енергийните одити и системите 
за управление на енергията, проведени 
(респ. въведени) в съответствие с 
настоящия член, не изключват 
използването на същите или подобни 
мерки като обосновка за 
съществуващи или бъдещи схеми за 
финансово стимулиране и подкрепа, 
като например данъчни облекчения.  
При необходимост ще бъдат
адаптирани съответно европейските 
насоки за държавна помощ в тази 
област и директивата на ЕС за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електроенергията 
2003/96/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Енергийните одити и системите за управление на енергията не следва да 
възпрепятстват съществуващи или бъдещи схеми на държавите-членки за 
стимулиране и подкрепа. Данъчните облекчения са доказан добър стимул за 
установяване на системи за управление на енергията.

Изменение 194
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Енергийните одити и системите 
за управление на енергията, проведени 
(респ. въведени) в съответствие с 
настоящия член, не изключват 
използването на същите или подобни 
мерки като обосновка за 
съществуващи или бъдещи схеми за 
стимулиране и подкрепа, като 
например данъчни облекчения.  При 
необходимост ще бъдат адаптирани 
съответно европейските насоки за 
държавна помощ в тази област и 
директивата на ЕС за данъчно 
облагане на енергийните продукти и 
електроенергията. 

Or. en

Обосновка

Този член не следва да възпрепятства съществуващи или бъдещи схеми на държавите-
членки за стимулиране и подкрепа.

Изменение 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Не по-късно от 30 юни 2013 г. 
Комисията приема чрез делегирани 
актове общи критерии, на които се 
основават енергийните одити.

Or. en


