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Изменение 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.
Измервателните уреди трябва да са 
разходоефективни и да подобряват 
енергийната ефективност на 
домакинствата. 

Or. fi

Изменение 197
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 

Държавите-членки следва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
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посоченото в Приложение VI. посоченото в Приложение VI.

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-
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 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара. Горепосоченото включва 
необходимост да се гарантира, че 
интелигентните измервателни уреди 
са от полза за потребителите и 
предоставят ясна, точна и подробна 
информация в реално време относно 
потреблението на енергия с цел 
крайният потребител да има 
възможност да пести енергия. 

Or. en
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Изменение 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите 
функционални характеристиките на 
измервателните уреди и 
задълженията на участниците на 
пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, те следва да 
подлежат на цялостен анализ на 
разходите и ползите за интересите 
на потребителите, както е 
предвидено в Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО по отношение на 
пазарите на електроенергия и природен 
газ. При определяне на минимално 
допустимите функционални 
характеристики на измервателните 
уреди и задълженията на 
участниците на пазара, държавите-
членки осигуряват цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител.

Or. en

Обосновка

Третият законодателен пакет за вътрешния пазар на ЕС за газ и електричество 
позволява на държавите-членки да извършват икономически анализи, преди 
въвеждането на интелигентни измервателни уреди.  Единствено в случай, че 
икономическият анализ е положителен, до 2020 г. в 80 % от домакинствата следва да 
се инсталират интелигентни измервателни уреди.  Скъпоструващи схеми следва да се 
използват единствено, ако са в интерес на потребителя.  Средствата, изразходвани 
за въвеждане на интелигентни измервателни уреди могат да бъдат по-добре вложени 
за други мерки, свързани с енергийната ефективност, като например изолация.

Изменение 200
Richard Seeber
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те
следва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

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-
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 201
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва
да осигурят възможност електромерите 
да отчитат електроенергията, 
генерирана в помещенията на крайния 
потребител и подадена към 

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите следва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
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електроенергийната мрежа. Държавите-
членки трябва да осигурят възможност, 
при поискване от крайните потребители, 
данните от измерването на тяхното 
производство или потребление да се 
предоставят в реално време на трета 
страна, действаща от името на крайния 
потребител.

мрежа. Държавите-членки следва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

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-
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 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на сградата трябва да се 
монтира топломер. В многофамилните 
сгради следва да се монтират и 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент, ако те подобряват 
енергийната ефективност на 
домакинствата. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
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параграф 1.2. всеки радиатор, в съответствие със 

спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. fi

Изменение 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа
или чрез собствен източник, при входа 
на сградата трябва да се монтира 
топломер. В многофамилните сгради 
следва да се монтират и индивидуални 
топломери за измерване на 
потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2, с изключение на 
случаите, при които това не би било 
разходоефективно.

Or. pl

Изменение 204
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на сградата трябва да се 
монтира топломер. В многофамилните 
сгради следва да се монтират 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия или индивидуални 
топлинни разпределители (individual 
heat cost allocators) в съответствие със 
спецификациите в Приложение  VI, 
параграф 1.2 за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор.  Разходите за 
използваните уреди не следва да 
надвишават стойността на 
пестенето на енергия, което ще бъде 
постигнато чрез тях.

Or. de

Изменение 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира 
топломер. В многофамилните сгради 
следва да се монтират и 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 

Държавите-членки гарантират, че в 
сгради, състоящи се от няколко блока 
(жилищни и търговски), чиито 
блокове се отопляват чрез топлинна 
енергия и битова гореща вода от 
централни отоплителни системи, 
потреблението се изчислява за всеки 
блок;  държавите-членки въвеждат 
правила за разпределение на разходите 
за енергия и битова гореща вода въз 
основа на годишното потребление на 
енергия в тези сгради.   Допускат се 
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технически осъществимо, трябва да 
се монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия 
от всеки радиатор, в съответствие 
със спецификациите в Приложение 
VI, параграф 1.2.

изключения, ако инсталирането на 
измервателни уреди или 
разпределение на разходите въз основа 
на потреблението се окаже 
технически и/или икономически 
неосъществимо, например в сгради с 
висока енергийна ефективност.   
Измерването на охлаждането е 
факултативно.

Or. en

Изменение 206
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на сградата следва да се 
монтира топломер. В многофамилните 
сгради следва да се монтират и 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, следва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

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 
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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 207
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални 
охладителни системи. Тези правила
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Държавите-членки следва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални 
охладителни системи. Тези правила
следва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

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-
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 208
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от Освен задълженията, произтичащи от 
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Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки следва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките следва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

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-
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 209
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 

Държавите-членки следва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
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както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI,
параграф 1.1.

както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI,
параграф 1.1.

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-
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 210
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

Държавите-членки следва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

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-
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.
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Изменение 211
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

Не се отнася до българския текст.

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-
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 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Държавите-членки изискват от 
националните регулаторни органи 
ежегодно да проверяват дали 
сметките за енергия са достъпни и 
използваеми за потребителите.   
Данните се публикуват.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е потребителите да могат да разбират сметките си за енергия, за ад 
могат да променят потреблението си на енергия.   Следователно следва от 
националните регулаторни органи да се изисква да проверяват дали потребителите 
са в състояние да разбират сметките си.   Чрез публичното оповестяване на 
информацията потребителите ще могат да избират най-добре функциониращите 
дружества. 

Изменение 213
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Настоящият член не се прилага, 
когато икономическите анализи 
показват, че разходите за 
индивидуални измервателни уреди 
надвишават ползите от 
евентуалното пестене на енергия от 
крайните потребители. 
Когато икономическата оценка на 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди в съответствие с 
Директива 2009/72/ЕО е в подкрепа на 
прилагането й, преходните 
разпоредби, посочени в параграф 2, не 
се прилагат.

Or. en

Обосновка

Електроразпределителните дружества вече са ангажирани във въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди в съответствие с графика, определен от Третата 
директива относно електроенергията (Директива 2009/72/ЕО), което означава, че  
80% от потребителите, които са получили положителна оценка в икономическия 
анализ трябва да бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди до 2020 г.  
Новата директива не бива да възпрепятства текущите инвестиционни планове. 
Същевременно електроразпределителните дружества не бива да бъдат 
принуждавани да приемат икономически неизгодни решения.
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Изменение 214
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции заличава се
Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, 
приложими в случай на неспазване на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с членове 6—8, и да 
предприемат необходимите мерки, за 
да осигурят тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
трябва да уведомят Комисията за 
тези разпоредби не по-късно от [12 
месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно 
да я уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

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-
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 215
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Санкциите не следва да се налагат въз 
основа на единна ставка или въз 
основа на неограничена отговорност.   
Отделните случаи следва да се 
разглеждат внимателно, като се 
вземат предвид, например усилията 
положени от дружествата за 
постигане на целите и причините, 
поради които въпросните цели не ас 
били постигнати.  Държавите-членки 
трябва да уведомят Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [12 месеца 
след приемането на настоящата 
директива] и незабавно да я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. de

Изменение 216
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да 
установят функционална, разумна и 
възпираща административна глоба, 
за да гарантират прилагането на 
членове от 6 до 8 на настоящата 
директива. 
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Or. en

Изменение 217
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

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-
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 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ
информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва 
да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
Комисията за национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи.
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всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

Всеки национален план определя:
а) националните цели за развитие на 
когенерацията за 2020 г. и 
съответните непосредствени цели;
б) области от кварталните 
топлофикационни системи, за които 
икономическите анализи са 
установили потенциал за 
когенерация;
в) информацията, посочена в 
приложение IV.
г) Плановете следва да са основани на 
цялостен анализ на разходите и 
ползите за всяка планирана 
инвестиция, като се отчита 
съществуващото равнище на търсене 
на отопление и се оценят различните 
профили на потребление (напр. от 
промишлен, жилищен или обществен 
вид). Освен това различните видове 
когенерация (микро-когенерация, 
когенерация за собствени нужди...) 
следва да се разглеждат въз основа на 
спецификите на различното 
национално търсене и вид 
потребление. 
д) Плановете трябва да се 
актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
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регулаторни рамки съответствие с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

Or. en

Обосновка

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Изменение 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
Комисията за национална карта
относно отоплението и охлаждането,
посредством която е възможно да се 
открие и разработи по-ефективна 
когенерация и ефективни 
топлофикационни и квартални 
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охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да 
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и 
областните планове за развитие, 
включително на устройствените 
планове за градските и селските 
райони, както и съответствие на 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, 
посочени в приложение VII.

охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.

Or. fi

Изменение 220
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
Комисията за национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация, включително по 
отношение на малките и микро 
когенерационни агрегати, и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
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местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 

1. До 1 януари 2016 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията за национален план 
относно отоплението и охлаждането, 
насочен към реализация на потенциала 
за прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
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в приложение VII. в приложение VII.

Or. pl

Изменение 222
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
трябва да формулират и да
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 
реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да
се актуализират и съответно Комисията
да се уведомява за тях на всеки пет 
години. Държавите-членки трябва да 
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
анализират и нотифицират Комисията
за разработването на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Анализите се актуализират и 
съответно Комисията се уведомява за 
тях на всеки пет години. Държавите-
членки трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. de

Обосновка

Задължението за прилагане на националните планове относно отоплението и 
охлаждането по отношение на всяко устройствено планиране на градски и селски 
райони представлява огромни бюрократични разходи и значително намалява 
гъвкавостта на вземащите решения на регионално и местно равнище.
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Изменение 223
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
Комисията за национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Административните разходи за 
това следва да бъдат сведени до 
минимум. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII. При посочените 
планове за развитие по райони следва 
да бъде обърнато приоритетно 
внимание на високоефективната 
когенерация. 

Or. de

Изменение 224
Oreste Rossi
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ, 
обхващащ тяхната територия, 
включително въз основа на 
климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en

Обосновка

Националните планове за развитие във вида, в който са предвидени в предложението 
за директива следва да съдържат икономически анализ, гарантиращ последователно 
развитие чрез задълбочено планиране на отоплителните нужди.

Изменение 225
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 

2. Въз основа на оценката, посочена в 
параграфи 1 и 1а, държавите-членки 
трябва да предприемат необходимите 
мерки за разработване на ефективна
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
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1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 8. При разработването на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия, когато топлинната 
енергия е произведена в горивни 
инсталации.

Or. en

Изменение 226
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация, 
включително по отношение на 
малките и микро когенерационни 
агрегати, и използването на топлинна и 
хладилна енергия, генерирани на база 
отпадна топлина и възобновяеми 
енергийни източници, в съответствие с 
параграфи 1, 3, 6 и 7. При 
разработването на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
държавите-членки следва във възможно 
най-голяма степен да предпочитат 
варианта на високоефективната 
когенерация, вместо самостоятелното 
производство на топлинна енергия.

Or. en
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Изменение 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7.
При разработването на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да подкрепят разработването на 
високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. pl

Изменение 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че при проектирането на нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:



PE475.852v02-00 28/149 AM\882705BG.doc

BG

28
Or. fi

Изменение 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

3. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че при насърчаването на 
районите с потенциал за когенерация, 
както е определено в съответствие с 
параграф 2, всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW:

Or. en

Изменение 230
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят
при планирането на нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, че са извършени 
проучвания на техническата и 
икономическа осъществимост на  
въвеждането на електроцентрали с 
оборудване, което дава възможност за 
оползотворяване на отпадната 
топлина  чрез агрегат за 
високоефективна когенерация.

Or. en
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Изменение 231
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че, когато това е технически, 
социално-икономически и търговски 
осъществимо, всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW са снабдени с оборудване, 
даващо възможност за 
оползотворяване на отпадната 
топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация.
Държавите-членки гарантират, че 
наличността на точки на консумация 
на топлинна енергия се отчита наред 
с други критерии, когато се вземат 
решения за местоположението на 
топлинните електрогенериращи 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да се изпълняват само проекти, които са 
технически и икономически издържани. Също така решението за местоположението 
на инсталациите следва да отчита точките на консумация на топлинна енергия; 
това обаче не трябва да е единственият критерий.  Държавите-членки трябва също 
да разгледат други критерии, като например безопасността - в случая на атомните 
електроцентрали, местоположението на газопровода - в случая на газовите 
електроцентрали и т.н.

Изменение 232
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW:

Държавите-членки трябва да осигурят 
следните изисквания към всички нови 
топлинни електрогенериращи 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW, с 
изключение на ядрените инсталации:

Or. en

Обосновка

Правилата за освобождаване следва да отчитат спецификите на атомните 
електроцентрали, които функционират при високо натоварване. Поради 
натоварването и ограничената консумация на топлинна енергия, представени по 
демографски профили, те не могат да постигнат съотношение на топлинна към 
произведена електрическа енергия, така че да отговорят на изискванията за 
високоефективна когенерация по параграфи 3 и 6. Всички ядрени инсталации следва да 
бъдат напълно изключени от изискванията, тъй като предварително не отговарят на 
изискванията за високоефективна когенерация. 

Изменение 233
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както 
и

заличава се

Or. en

Изменение 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; както и

a) да са снабдени с оборудване, даващо 
възможност за оползотворяване на 
отпадната топлина чрез агрегат за 
високоефективна когенерация; или

Or. pl

Изменение 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да се проучва разходната 
ефективност и техническата 
осъществимост на тяхното 
изграждане;

Or. fi

Изменение 236
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, 
където отпадната топлина може да 
се използва в точки на консумация на 
топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Изменение 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва 
в точки на консумация на топлинна 
енергия.

б) да се полагат усилия те да са 
разположени на места, където отпадната 
топлина може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. fi

Изменение 238
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото 
в Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно оценката, 
посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.
По-специално, държавите-членки 
трябва да осигурят изискване при 
избора на местоположението на 
новите инсталации да се взема под 
внимание наличието на подходящи за 
когенерация топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф.

Or. fi

Изменение 240
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
топлинни товари, съгласно посоченото в 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да въведат 
разрешителни критерии съгласно 
посоченото член 7 от Директива e 
2009/72/ЕО, или еквивалентни 
разрешителни критерии, така че да 
осигурят спазване на разпоредбите по 
първата алинея на настоящия параграф. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят изискване при избора на 
местоположението на новите 
инсталации да се взема под внимание 
наличието на подходящи за когенерация 
допълнителни топлинни товари, 
съгласно посоченото в Приложение 
VIII.

Or. pl
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Изменение 241
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
включват в своите разрешителни 
критерии или съответни критерии за 
предоставяне на разрешение условия 
за освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите на 
първа алинея, когато: 
а) резултатите от анализ на 
разходите и ползите, извършен за 
отделната инсталация, показват, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество електроенергия и 
топлинна енергия с локални 
отоплителни или охладителни 
инсталации; или
б) изискването в първа алинея, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО.

Or. en

Изменение 242
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 2 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г.

Or. en

Изменение 243
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 3, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII;
б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО; или
в) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.
Държавите-членки трябва да 
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уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Or. en

Изменение 244
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 3, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 3, когато:

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 245
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да За да гарантират, че се изпълняват 
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определят условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 3, когато:

само проекти с техническия 
потенциал и положителни социално-
икономически и стопански и 
икономически ползи, държавите-
членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 3, когато:

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да бъде задължително държавите-членки да 
определят общи условия за освобождаване от задължението за когенерация, като 
гарантират, че не се изпълняват проекти, които не са икономически или технически 
издържани.

Изменение 246
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 3, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 3, когато:

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да бъде задължително държавите-членки да 
определят общи условия за освобождаване от задължението за когенерация, ако не са 
спазени букви а), б) и в) от този параграф. То следва да гарантира, че не се 
изпълняват проекти, които не са икономически или технически издържани.

Изменение 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII;

заличава се

Or. fi

Изменение 248
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII;

a) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия с 
локални отоплителни или 
охладителни инсталации;

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да бъде задължително държавите-членки да 
определят общи условия за освобождаване от задължението за когенерация, като 
гарантират, че не се изпълняват проекти, които не са икономически или технически 
издържани.

Изменение 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО; или

заличава се

Or. fi

Изменение 250
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до геоложка 
формация за съхранение на СО2, 
разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО; или

б) инсталацията е разположена в 
близост до геоложка формация за 
съхранение на СО2, разрешено съгласно 
Директива 2009/31/ЕО; или

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да бъде задължително държавите-членки да 
определят общи условия за освобождаване от задължението за когенерация, като 
гарантират, че не се изпълняват проекти, които не са икономически или технически 
издържани.

Изменение 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

заличава се

Or. fi

Изменение 252
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение пояснява, че следва да бъде задължително държавите-членки да 
определят общи условия за освобождаване от задължението за когенерация, като 
гарантират, че не се изпълняват проекти, които не са икономически или технически 
издържани.
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Изменение 253
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на 
база цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на разделно 
производство на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

в) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите не позволяват 
конкурентна възвръщаемост на 
инвестициите, като се отчетат
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на разделно 
производство на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия;

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) високоефективни газови 
електроцентрали или станции на 
въглища се разрешават по 
икономически причини или за да се 
гарантира стабилността на 
мрежата без агрегати за 
комбинирано производство на енергия.

Or. de
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Обосновка

В допълнение към използването на когенерация следва също да бъде възможно нови 
високоефективни газови електроцентрали или станции на въглища да получат 
подобно разрешение от държавите-членки по икономически причини и за да се 
гарантира стабилност на мрежата. Разпоредбата в предложението за директива 
Комисията да контролира случаите на освобождаване не е достатъчна в този 
случай.

Изменение 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. fi

Изменение 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2016 г.
Комисията може да предложи 
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условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението.
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени
условия.

изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да одобри 
изменените условия.

Or. pl

Изменение 257
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят
адаптиране на националните 
разпоредби относно устройственото 
планиране на градски и селски райони

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че ефективното 
производство, разпространение и 
използване на енергията се отчита в
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към разрешителните критерии,по 
параграф 3, както и съответствие на 
тези разпоредби с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

националните разпоредби на 
държавите-членки относно 
устройственото планиране на градски и 
селски райони.

Or. fi

Изменение 259
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с националните планове 
относно отоплението и охлаждането по 
параграф 1.

5. Държавите-членки трябва да осигурят 
адаптиране на националните разпоредби 
относно устройственото планиране на 
градски и селски райони към 
разрешителните критерии,по параграф 
3, както и отчитане на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.

Or. de

Обосновка

Задължението за прилагане на националните планове относно отоплението и 
охлаждането по отношение на всяко устройствено планиране на градски и селски 
райони представлява огромни бюрократични разходи и значително намалява 
гъвкавостта на вземащите решения на регионално и местно равнище.

Изменение 260
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, Държавите-членки трябва да осигурят, 
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че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация.

Or. en

Изменение 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако
научни изследвания са доказали, че 
това е ефективно от гледна точка на 
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може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

разходите и инсталацията е 
разположена на място, където 
съответната отпадна топлина може да се 
използва.

Or. fi

Изменение 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

6. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че при насърчаването на 
районите с потенциал за когенерация, 
както е определено в съответствие с 
параграф 2, винаги когато 
съществуваща електрогенерираща 
инсталация с обща номинална входяща 
топлинна мощност над 20 MW е 
подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като
преференциално условие
техническата и икономическа 
осъществимост тя да бъде 
реконструирана, така че да може да 
работи в режим на високоефективна 
когенерация, ако инсталацията е 
разположена на място, където е налице 
достатъчна и стабилна в дългосрочен 
план консумация на топлинна енергия.
По смисъла на настоящите 
разпоредби инсталирането към 
електрогенериращи инсталации на 
съоръжения за улавяне или съхранение 
на въглероден диоксид не се счита за 
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такава реконструкция.

Or. en

Обосновка

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Изменение 263
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако
такъв проект с високоефективна 
когенерация е осъществим от 
техническа, социално-икономическа и 
търговска гледна точка.
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Приложение VIII.

Or. en

Изменение 264
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, като се прави изключение 
за ядрени инсталации, е подложена на 
значителна реконструкция и когато 
нейното комплексно разрешително се 
подновява съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на място, 
където съответната отпадна топлина 
може да се използва в точки на 
консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от Приложение 
VIII.

Or. en

Обосновка

Правилата за освобождаване следва да отчитат спецификите на атомните 
електроцентрали, които функционират при високо натоварване. Поради 
натоварването и ограничената консумация на топлинна енергия, представени по 
демографски профили, те не могат да постигнат съотношение на топлинна към 
произведена електрическа енергия, така че да отговорят на изискванията за 
високоефективна когенерация по параграфи 3 и 6. Всички ядрени инсталации следва да 
бъдат напълно изключени от изискванията, тъй като предварително не отговарят на 
изискванията за високоефективна когенерация. 
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Изменение 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се поставя като 
условие тя да бъде реконструирана, така 
че да може да работи в режим на 
високоефективна когенерация, ако 
инсталацията е разположена на 
място, където съответната отпадна 
топлина може да се използва в точки 
на консумация на топлинна енергия в 
съответствие с точка 1 от 
Приложение VIII.

Държавите-членки трябва да осигурят, 
че винаги когато съществуваща 
електрогенерираща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW е подложена на значителна 
реконструкция и когато нейното 
комплексно разрешително се подновява 
съгласно член 21 от 
Директива 2010/75/ЕО, в новото или 
актуализираното разрешително или 
лиценз следва да се разгледа 
възможността, въз основа на анализ 
на разходната ефективност и 
използването на инсталацията, тя да 
бъде реконструирана, така че да може да 
работи в режим на високоефективна 
когенерация.

Or. pl

Изменение 266
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящите 
разпоредби, инсталирането към 
електрогенериращи инсталации на 
съоръжения за улавяне или съхранение 
на въглероден диоксид не се счита за 

заличава се
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такава реконструкция.

Or. de

Изменение 267
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да включат 
в своите разрешителни критерии или 
критерии за даване на разрешение 
условия за освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите на 
първа алинея, когато анализ на 
разходите и ползите показва, че 
разходите надхвърлят ползите в 
сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
същото количество електроенергия и 
топлинна енергия с локални 
отоплителни или охладителни 
инсталации.

Or. en

Изменение 268
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г.
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Or. en

Изменение 269
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Or. en
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Изменение 270
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 6, когато:

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 271
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

За да гарантират, че се изпълняват 
само проекти с техническия 
потенциал и положителни социално-
икономически и стопански и 
икономически ползи, държавите-
членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 6, когато:

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 10, параграф 7 това изменение пояснява, че 
следва да бъде задължително държавите-членки да определят общи условия за 
освобождаване от задължението за когенерация, като гарантират, че не се 
изпълняват проекти, които не са икономически или технически издържани.
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Изменение 272
Miroslav Ouzký

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в параграф 6, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
параграф 6, когато:

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението към член 10, параграф 7 това изменение пояснява, че 
следва да бъде задължително държавите-членки да определят общи условия за 
освобождаване от задължението за когенерация, ако не са спазени букви а) и б) от 
този параграф. То следва да гарантира, че не се изпълняват проекти, които не са 
икономически или технически издържани.

Изменение 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. fi

Изменение 274
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на 
база цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на разделно 
производство на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите не позволяват 
конкурентна възвръщаемост на 
инвестициите, като се отчетат
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на разделно 
производство на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

.

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението.
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени
условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2016 г.
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да одобри 
изменените условия.

Or. pl
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Изменение 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
топлина.

(Не се отнася до българския текст)

Or. fi

Изменение 277
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 

Държавите-членки трябва да приемат 
критерии за одобрение или 
еквивалентни разрешителни критерии, с 
които да бъде осигурено, че 
промишлените инсталации с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
над 20 MW, които генерират отпадна 
топлина и се изграждат или се 
реконструират значително след 
[влизането в сила на настоящата 
директива], включват улавяне и могат 
да оползотворяват своята отпадна 
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топлина. топлина, когато такъв проект се 

оценява като търговски и технически 
осъществим.

Or. en

Обосновка

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Изменение 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи, ако 
това е рационално от гледна точка на 
разходната ефективност. Те могат да 
изискват тези инсталации да поемат 
разходите за свързване и разходите за 
разработване на мрежите на 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. fi

Изменение 279
Pavel Poc
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те
могат да изискват тези инсталации
да поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те
гарантират, че разходите за свързване 
и разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите, се разпределят 
справедливо между заинтересованите 
участници.

Or. en

Обосновка

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Изменение 280
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, отчитащи техническото 
управление и икономическия баланс на 
топлофикационните мрежи,
осигуряващи свързването на тези 
инсталации към топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Те 
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на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Or. en

Изменение 281
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи. Те 
могат да изискват тези инсталации да 
поемат разходите за свързване и 
разходите за разработване на мрежите 
на топлофикационни и квартални 
охладителни системи, необходими за 
пренос на тяхната отпадна топлина до 
потребителите.

Държавите-членки трябва да въведат 
механизми, осигуряващи свързването на 
тези инсталации към топлофикационни 
и квартални охладителни системи, ако 
има търсене на топлина и охлаждане 
в тези мрежи. Те могат да изискват 
тези инсталации да поемат разходите за 
свързване и разходите за разработване 
на мрежите на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, 
необходими за пренос на тяхната 
отпадна топлина до потребителите.

Or. pl

Изменение 282
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят
условия за освобождаване от 
разпоредбите в първата алинея, когато:

Държавите-членки могат да включат в 
своите разрешителни критерии или 
критерии за даване на разрешение



AM\882705BG.doc 59/149 PE475.852v02-00

BG

59
условия за освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите на първа
алинея, когато анализ на разходите и 
ползите показва, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия с 
локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

Or. en

Изменение 283
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в първата алинея, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
първата алинея, когато:

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 284
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в първата алинея, когато:

Държавите-членки определят условия за 
освобождаване от разпоредбите в 
първата алинея, когато:

Or. en

Обосновка

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Изменение 285
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. en

Изменение 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, заличава се
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свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или

Or. fi

Изменение 287
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

заличава се

Or. en

Изменение 288
Karl-Heinz Florenz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на 
база цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на
производството на същото количество 
топлинна енергия с локални 
отоплителни или охладителни 

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите не позволяват 
конкурентна възвръщаемост на 
инвестициите, като се отчетат
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на същото 
количество електроенергия и топлинна 
енергия с локални отоплителни или 



PE475.852v02-00 62/149 AM\882705BG.doc

BG

62
инсталации. охладителни инсталации.

Or. en

Обосновка

Инсталациите за когенерация трябва да бъдат жизнеспособни от икономическа 
гледна точка. В случаите, в които не са икономически жизнеспособни, може да са по-
подходящи други мерки за енергийна ефективност и следва все още да има финансови 
средства на разположение, за да се използват други мерки за енергийна ефективност.

Изменение 289
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.

Or. en

Изменение 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
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освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението.
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени
условия.

освобождаване до 1 януари 2016 г.
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да одобри 
изменените условия.

Or. pl

Изменение 291
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията
приема с делегиран акт в съответствие с 
член 18 методика в съответствие с 
приложение VІІІ за икономически 
анализ, обхващащ цялата територия 
на дадена държава-членка и споменат 
в параграф 1а, и анализ на разходите и 
ползите за отделните инсталации, 
посочени в параграфи 3, 6 и 8.

Or. en

Изменение 292
Pavel Poc

Предложение за директива
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
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икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б). Методиката 
се изготвя в консултации със 
заинтересованите страни. Тази 
методика отчита както социално-
икономическите, така и стопанските 
финансови перспективи.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че проект за когенерация е не само жизнеспособен от 
социално-икономическа гледна точка, но има също и положително стопанско 
отражение за заинтересованите инвеститори.  Когенерацията не следва да бъде 
самоцел.  Методиката за икономически анализ следва да включва тези перспективи и 
да бъде изготвена с участието на инвестиращия промишлен сектор.

Изменение 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
хармонизираните референтни стойности 
на к.п.д., формулирани в Решение 
[номера на решението] на Комисията 
съгласно посоченото в Директива 
2004/8/ЕО — за първи път до 1 януари 
2015 г. и на всеки десет години след 
това.

Комисията се оправомощава, като 
отчита техническото развитие и 
иновациите, да преразглежда, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 18, 
хармонизираните референтни стойности 
на к.п.д., формулирани в Решение 
[номера на решението] на Комисията 
съгласно посоченото в Директива 
2004/8/ЕО — за първи път до 1 януари 
2015 г. и на всеки десет години след 
това.

Or. fi

Изменение 294
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите-членки трябва да 
осигурят условие, че цялата достъпна 
помощ за когенерация се насочва към 
електроенергия, генерирана чрез 
високоефективна когенерация, и че 
отпадната топлина се използва 
ефективно за постигане на икономия на 
първична енергия. Те не следва да 
правят разграничение между 
използваната на място електроенергия и 
електроенергията, подадена в 
електроенергийната мрежа. Публичната 
подкрепа за когенерацията, 
производството на електроенергия от 
топлофикационни централи и 
топлофикационните мрежи следва да са 
предмет на правилата на държавна 
помощ, в случите при които тези 
правила са приложими.

11. Държавите-членки трябва да 
осигурят условие, че цялата достъпна 
помощ за когенерация се насочва към 
електроенергия, генерирана чрез 
високоефективна когенерация, и че 
отпадната топлина се използва 
ефективно за постигане на икономия на 
първична енергия. Те не следва да 
правят разграничение между 
използваната на място електроенергия и 
електроенергията, подадена в 
електроенергийната мрежа. Публичната 
подкрепа за когенерацията, 
производството на електроенергия от 
топлофикационни централи и 
топлофикационните мрежи следва да са 
предмет на правилата на държавна 
помощ, в случите при които тези 
правила са приложими.

За проекти за биомаса може да се 
кумулират подкрепата за висока 
ефективност и други стимули, 
специфични за биомасата. От друга 
страна няма да бъде предоставена 
подкрепа за инвестиции в отделно/ 
децентрализирано производство на 
енергия, ако то означава прекъсване 
на връзката с ефективна
топлофикационна мрежа.

Or. en

Изменение 295
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
изготвят инвентаризация на данните 
в съответствие с Приложение X за 
всички инсталации, намиращи се в 
тяхната територия, в които се 
извършва изгаряне на горива с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма или равна на 50 
MW, както и за инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в 
инвентаризациите годишни данни за 
всяка отделна инсталация следва при 
поискване да се предоставят на 
Комисията Държавите-членки следва 
да включват неповерително резюме, 
съдържащо обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по 
член 19, параграф 2.

заличава се

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-
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 296
János Áder

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
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територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и 
газ. Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Or. en

Изменение 297
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и 
газ. Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
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19, параграф 2. 19, параграф 2.

Or. it

Обосновка

В предложението за директива отрасълът на рафинирането е погрешно сравнен с 
отрасъла на електропроизводството, което е абсолютно неуместно.

Изменение 298
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че ресурсите за енергийна 
ефективност на потреблението, 
като например оптимизацията на 
потреблението, могат да бъдат 
въведени като част от системата за 
енергийно управление.

Or. en

Изменение 299
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки вземат мерки, 
за да гарантират, че 
електроразпределителните 
предприятия отдават предимство на 
разпределението на енергия от 
възобновяеми източници, както е 
определено в член 2, параграф 6 от 
Директива 2010/31/EС.
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Or. en

Изменение 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
разрешат елементи от схемите и 
тарифните структури, които имат 
социална цел във връзка с мрежовия 
пренос и разпределението на енергия, 
при условие че отрицателните
ефекти върху преносната или 
разпределителната мрежа бъдат 
сведени до необходимия минимум и че 
те не са значително по-големи от 
постиганата социалната цел.

заличава се

Or. pl

Изменение 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО 
държавите-членки могат да 
наложат на предприятията, 
опериращи в електроенергийния и 

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия.
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газовия сектор, задължения за 
обществени услуги, свързани с 
енергийната ефективност.

Or. pl

Изменение 302
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия, или онези, които могат да 
възпрепятстват участието на 
доставчиците на услуги по 
оптимизация на потреблението в 
балансиращите и допълнителните 
услуги. В тази връзка и в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 303
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, и в съответствие 
с хармонизираните на равнище ЕС 
критерии, следните дейности от страна 
на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Or. en

Изменение 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a (нов) Освен това държавите-
членки могат да предвиждат 
разпоредби за продължителни и 
дългосрочни преференциални тарифи 
за изкупуване, ако е целесъобразно и 
чрез постепенно намаляване, в случая 
на електроенергията, произвеждана 
от малките и микро когенерационни 
агрегати.

Or. en

Обосновка

Децентрализираното производство на електроенергия, дори на равнище отделен 
потребител, вече е реалност. Следва да се улесни достъпът до електроенергийната 
мрежа на електроенергия, произведена чрез високоефективна когенерация от малки и 
микро когенерационни агрегати. Затова държавите-членки следва да предвидят 
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разпоредби за преференциални тарифи за изкупуване от високоефективни микро 
когенерационни агрегати. Такива преференциални тарифи за изкупуване биха могли да 
се намаляват планирано с течение на времето.

Изменение 305
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите-членки гарантират, 
че националните енергийни 
регулаторни органи насърчават 
участието на доставчиците на услуги 
по оптимизация на потреблението по 
недискриминиращ начин, наред с 
доставчиците на електроенергия, на 
местните и регионалните енергийни 
пазари и пазари на третичния резерв, 
ако е необходимо като изискват от
националните регулаторни органи и 
операторите на преносни мрежи да 
определят техническите 
спецификации за участие на 
енергийния пазар и пазара на 
третичния резерв въз основа на 
техническите изисквания на тези 
пазари и възможностите за 
оптимизация на потреблението.
Тръжните спецификации за 
участието на доставчиците на услуги 
по оптимизация на потреблението на 
енергийните пазари и пазарите на 
третичния резерв включват разумни 
спецификации относно:
а) минимален брой на kW агрегиран 
капацитет, необходим за участие
б) основна измервателна методология
в) минимален брой на kW, необходим 
за участие, за всяко място на 
измерване (ако е приложимо)
г) времетраене на активирането на 
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услугите по оптимизиране на 
потреблението 
д) момент на активирането на 
услугите по оптимизиране на 
потреблението
е) време за предупреждение за 
активирането на услугите по 
оптимизиране на потреблението
ж) телеметрични изисквания
з) изисквания за санкции
и) честота на активирането на 
услугите по оптимизиране на 
потреблението
й) интервали между активиранията
к) график на протичането на 
тръжната процедура
л) възможността за представяне на 
оферта за положителен или 
отрицателен капацитет
м) плащания за наличност
Потенциалът на оптимизацията на 
потреблението следва да бъде изцяло 
отчитан при прилагането на мерки за 
адекватност на националния 
капацитет или на други мерки, 
свързани с енергийната сигурност. 
Когато прилагат схеми за 
адекватност на капацитета, 
държавите-членки гарантират, че 
потенциалът за принос на 
доставчика на услуги по оптимизация 
на потреблението е напълно 
отчетен.

Or. en

Обосновка

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
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Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Изменение 306
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Държавите-членки приемат план 
за действие за оптимизация на 
потреблението за насърчаване и 
разгръщане на услугите по 
оптимизация на потреблението в 
контекста на бъдещите планове за 
действие за прилагането на 
интелигентните мрежи. Планът 
следва да включва изпълнението на 
подходящи технически 
спецификации, позволяващи 
участието на агрегирани доставчици 
на услуги по оптимизация на 
потреблението на енергийния пазар и 
пазара на третичния резерв. 
Държавите-членки докладват на 
Комисията до 31 декември 2013 г. и на 
всеки две години след това относно 
мерките, прилагани за постигане на 
целите на настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Енергийните пазари и инфраструктурата на държавите-членки са силно различни 
помежду си.  Затова те следва да имат възможността да определят сами най-
добрия начин за гарантиране, че е въведена оптимизация на потреблението, и за 
влизане на трети страни като участници и конкуренция на пазара.  Това ще осигури 
предоставяне на крайните потребители на възможност да се възползват от 
контрола върху своите периоди на потребление до степента, която е разумна и 
практически приложима в дадена държава-членка.
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Изменение 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г.
наличие на схеми за сертифициране 
или еквивалентни квалификационни 
схеми на доставчиците на енергийни 
услуги, енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г.
предоставяне на квалификационни 
схеми на доставчиците на енергийни 
услуги, енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.
Държавите-членки разглеждат 
доколко съответните им собствени 
образователни и преквалификационни 
системи включват изискваните 
познания.

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки съществуват ефикасни системи за професионално 
обучение и последваща квалификация. Те гарантират, че мерките за увеличаване на 
енергийната ефективност, насочващите програми в областта на енергията и 
енергийните услуги вече се прилагат на високо равнище на квалификация. Затова 
следва да се поясни, че държавите-членки могат да основават действията си на 
съществуващи квалификационни системи/ нормативни уредби.

Изменение 308
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 1. С оглед да се постигне високо ниво на 
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техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки
трябва да осигурят в срок до 
1 януари 2014 г. наличие на схеми за 
сертифициране или еквивалентни 
квалификационни схеми на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки следва
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране или 
еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

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-
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 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Владко Тодоров Панайотов, Renate Sommer

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до
схемите за сертифициране или 
еквивалентните квалификационни
схеми по параграф 1, и да сътрудничат 
помежду си и с Комисията във връзка 
със сравнения между тези схеми и 
тяхното признаване.

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до
квалификационните схеми по 
параграф 1 и да работят върху
сравнения между тези схеми и тяхното 
признаване. Това не засяга 
разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Директива 2005/36/ЕО определя изисквания за взаимното признаване на 
професионалните квалификации. Трябва да се изясни, че дискусиите за признаването 
на квалификациите няма да се отразят на Директива 2005/36/ЕО.

Изменение 310
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до схемите 
за сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1, 
и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията във връзка със сравнения 
между тези схеми и тяхното признаване.

2. Държавите-членки следва да 
осигуряват публичен достъп до схемите 
за сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1, 
и следва да сътрудничат помежду си и с 
Комисията във връзка със сравнения 
между тези схеми и тяхното признаване.

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-
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 311
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Информация и обучение
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1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно достъпните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка е 
прозрачна и се разпространява 
широко и активно до всички 
потребители, строители, 
архитекти, инженери, инспектори по 
околната среда и монтажници на 
строителни елементи съгласно 
определенията от Директива 
2010/31/ЕС. Те гарантират, че 
банките и другите финансови 
институции са информирани 
относно възможностите за участие, 
включително чрез установяване на 
публично-частни партньорства, във 
финансирането на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.
2. Държавите-членки установяват 
съответни условия и стимули за 
пазарните оператори за 
предоставянето на подходяща и 
целева информация и консултация на 
потребителите на енергия относно 
енергийната ефективност.
3. Държавите-членки гарантират, че 
данните от системите с 
интелигентни измервателни уреди 
предоставят подробна база за 
консултации.
4. Държавите-членки, с участието на 
заинтересовани лица, включително 
местни и регионални органи, 
разработват подходящи 
информационни, осведомителни и 
обучителни програми, с цел да 
информират гражданите за ползите 
и практическите особености на 
приемането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност.
5. Комисията гарантира обмена и 
широкото разпространение на 
информацията относно най-добрите 
практики в областта на 
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енергоспестяването в държавите-
членки.

Or. en

Изменение 312
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 a
Информация и обучение
1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно достъпните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка е 
прозрачна и се разпространява 
широко и активно до всички 
заинтересовани участници на пазара, 
включително потребители, 
строители, архитекти, инженери, 
инспектори по околната среда и 
монтажници на строителни 
елементи съгласно определенията от 
Директива 2010/31/ЕС. Те 
гарантират, че банките и другите 
финансови институции са 
информирани относно 
възможностите за участие, 
включително чрез установяване на 
публично-частни партньорства, във 
финансирането на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. Държавите-членки 
предоставят на Комисията най-късно 
една година след влизането в сила на 
настоящото законодателство план 
за инициативите, които ще 
предприемат, наличието на 
информация относно достъпните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка.
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2. Държавите-членки установяват 
съответни условия и стимули за 
пазарните оператори за 
предоставянето на подходяща и 
целева информация и консултация на 
потребителите на енергия относно 
енергийната ефективност.
3. Държавите-членки, с участието на 
заинтересовани лица, включително 
местни и регионални органи, 
разработват подходящи 
информационни, осведомителни и 
обучителни програми, с цел да 
информират гражданите за ползите 
и практическите особености на 
приемането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност.
4. Комисията гарантира обмена и 
широкото разпространение на 
информацията относно най-добрите 
практики в областта на 
енергоспестяването в държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Информацията и обучението са ключ към енергийната ефективност. Държавите-
членки не могат да избягат от отговорността в тази област. Важно е държавите-
членки да изготвят конкретни планове за начина, по който ще постигнат своите цели 
за енергийна ефективност.

Изменение 313
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
насърчават пазара на енергийни услуги 
и достъпа на малки и средни 
предприятия до този пазар чрез:

Държавите-членки следва да насърчават
пазара на енергийни услуги и достъпа 
на малки и средни предприятия до този 
пазар чрез:
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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-
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 314
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) изискване публичните органи да 
разгледат възможността за 
използване на договори за 
енергоспестяване при извършването 
на реновиране на сгради;

Or. en

Изменение 315
Peter Liese

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) извършване на мониторинг, заедно 
с Комисията, на функционирането на 
пазара с оглед на евентуалните 
изкривявания на пазара вследствие на 
навлизането на пазара на енергийни 
услуги на енергоразпределителните 
предприятия или предприятията за 
продажба на енергия на дребно;
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Or. en

Изменение 316
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) осигуряване на финансиране за 
енергийни услуги за домакинствата с 
ниски доходи;

Or. de

Изменение 317
Peter Liese, Renate Sommer

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да оценяват 
и предприемат подходящи мерки за 
отстраняване на регулаторните и 
нерегулаторни препятствия пред 
енергийната ефективност, по-специално 
по отношение на:

Компетентните органи на 
държавите-членки трябва да оценяват 
и предприемат подходящи мерки за 
отстраняване на регулаторните и 
нерегулаторни препятствия пред 
енергийната ефективност, по-специално 
по отношение на:

Or. en

Изменение 318
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) държавите-членки създават 
съответните програми за 
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подпомагане, за да не се налага 
наемателите с ниски доходи да 
поемат разходите за мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност на сградите;

Or. de

Изменение 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредбите за историческите 
сгради, които са официално защитени 
като част от определена среда или 
поради специфичната им 
архитектурна или историческа 
стойност, с оглед да се даде на 
собствениците повече гъвкавост да 
прилагат мерки за енергийна 
ефективност в тези сгради в 
съответствие с общоприетите 
практики за опазване, т.е. 
топлоизолация на външната част 
(стени, покрив и прозорци), като се 
има предвид балансираното 
отношение между опазването на 
културното наследство и 
енергийната ефективност;

Or. en

Обосновка

Собствениците на сгради следва да имат възможността да бъдат по-гъвкави в 
решенията си за прилагане на мерки за енергийна ефективност в своите сгради.

Изменение 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) премахването на регулираните 
цени, които не отразяват разходите.

Or. en

Изменение 321
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правните и регулаторни 
разпоредби, както и 
административни практики във 
връзка със закупуването, 
инсталирането, разрешението и 
свързването към мрежата на малки 
енергийни генератори, с оглед да се 
гарантира, че домакинствата не 
биват възпирани да използват 
микротехнологии за производство на 
енергия.

Or. en

Изменение 322
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията трябва да бъде уведомена 
за оценките на препятствията и мерките, 
посочени в параграф 1, в първия 

2. Комисията следва да бъде уведомена 
за оценките на препятствията и мерките, 
посочени в параграф 1, в първия 
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допълнителен доклад по член 19, 
параграф 2.

допълнителен доклад по член 19, 
параграф 2.

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-
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 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да въведе система 
на взаимно признаване на 
енергоспестяванията, постигнати в 
съответствие с националните схеми 
за задължения за енергийна 
ефективност по член 6, параграф 9.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Една система за взаимно признаване на енергоспестяванията би била тромава от 
административна гледна точка и би породила значителни разходи.

Изменение 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не по-късно от шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията приема 
решение за намаляване на 
количеството квоти съгласно член 9 
от Директива 2003/87/ЕО с 1,4 
милиарда, за да се запазят стимулите 
за инвестиции в мерки за енергийна 
ефективност и нисковъглеродни 
технологии и степента на 
амбициозност, предвидена в 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се компенсира намаляването на търсенето на квоти по схемата за 
търговия с емисии, което ще възникне вследствие на прилагането на настоящата 
директива и целта за двадесетпроцентно енергоспестяване, за да се възстанови 
ценовият механизъм на равнището, предвидено в оценката на въздействието, въз 
основа на която беше договорена Директива 2003/87/ЕО,  и за да се запазят 
стимулите за инвестиции в мерки за енергийна ефективност и нисковъглеродни 
технологии в инсталациите, обхванати от схемата за търговия с емисии.

Изменение 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 a
Фондове
1. Без да се засягат членове 107 и 108 
от Договора, държавите-членки 
създават фонд или фондове за 
субсидиране на програми и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, за насърчаване на 
развитието на пазара на мерки за 



AM\882705BG.doc 87/149 PE475.852v02-00

BG

87
енергийна ефективност и за 
предлагане на техническа помощ. 
Тези мерки могат да включват 
насърчаване на енергийния одит и 
финансовите инструменти за 
енергоспестяване, както и 
подпомагане на основното реновиране 
на сгради, особено за домакинствата с 
ниски доходи. Фондът, наред с 
другите източници, може да включва 
приходите, генерирани от търговете 
по схемата за търговия с емисии, 
финансирането от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд, както и 
евентуалните финансови вноски от 
схемите за задължения, посочени в 
член 6 от настоящата директива.
2. Фондовете се използват за 
привличане на частни инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност чрез гаранции по заеми 
други инструменти за финансов 
инженеринг.
3. Когато фондовете субсидират 
прилагането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност, 
достъпът до тях се обвързва с 
условието за действително 
реализиране на енергоспестяване или 
подобряване на енергийната 
ефективност. Това се доказва с 
подходящи средства, като 
сертификати за енергийни 
характеристики за сградите или 
енергийни етикети за продуктите.
4. Фондовете предоставят също 
техническа помощ на трети страни, 
като потребители, малки и средни 
предприятия и други инвеститори, за 
да подкрепят навлизането на пазара 
на качествени програми и мерки за 
енергийна ефективност.
5. Фондовете могат да бъдат 
свързани със специализирани агенции 
или програми, които спомагат за 
насочването на паричните вноски 
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към подходящи проекти и за 
изпълнението на функциите, описани 
в параграфи 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Механизмите за финансова и техническа помощ са необходими инструменти за 
премахването на съществуващите бариери, които възпрепятстват въвеждането на 
мерки за енергийна ефективност на пазара.

Изменение 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на техните
задължителни национални цели за 
енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Изменение 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
задължителните национални цели за 
енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.
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Or. en

Изменение 328
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1. На всеки 
две години националните доклади 
трябва да бъдат придружени от 
допълнителна информация в 
съответствие с Приложение XIV, 
параграф 2.

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-
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 329
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на техните
задължителни национални цели за 
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ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Изменение 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

2. Най-късно до 31 декември 2013 г. 
държавите-членки предоставят на 
Комисията национални планове за 
енергийна ефективност, които описват 
начина, по който държавите-членки 
възнамеряват да постигнат
националните цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3, 
параграф 1. Комисията оценява 
посочените планове и може да ги 
отхвърли или да предложи изменения 
към тях. На всеки две години 
държавите-членки предоставят на 
Комисията доклад относно 
изпълнението на техните 
национални планове за енергийна 
ефективност. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1. Комисията предоставя най-късно 
до 30 септември 2013 г. образец като 
насока за допълнителните доклади. 
Този образец се приема в 
съответствие с процедурата за 
консултиране, посочена в член 20, 
параграф 2. Допълнителните доклади 
във всички случаи включват 
информацията, посочена в 
Приложение XIV. При определянето 
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на националните планове за 
енергийна ефективност държавите-
членки вземат предвид икономически
ефективните мерки за енергийна 
ефективност и риска от изместване 
на въглеродните емисии.
При определянето на националните 
планове за енергийна ефективност 
държавите-членки гарантират 
утвърждаването на системен подход, 
напр. за осветлението, на национално 
равнище, за да се насърчи 
оползотворяването на 
допълнителния потенциал за 
енергоспестяване, който съществува 
извън подхода на равнището на 
отделния продукт.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се основава на изменение 15, което беше внесено в 
проектостановището. Освен това тук се въвежда системният подход, който има 
огромен потенциал за енергоспестяване спрямо подхода на равнището на отделния 
продукт. Що се отнася до осветлението, ефективните осветителни системи 
включват датчиците за присъствие, адаптирането спрямо дневната светлина и 
използването на ефективни осветителни тела.

Изменение 331
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
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енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1, и изпълнение на целите, 
посочени в член 3а (нов). Докладите 
следва да се допълват с актуализирани 
прогнози за очакваното цялостно 
потребление на първична енергия през 
2020 г., както и прогнозните количества 
на първичното енергопотребление в 
секторите, посочени в Приложение XIV, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 332
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в 
член 3, параграф 1. Докладите следва 
да се допълват с актуализирани 
прогнози за очакваното цялостно 
потребление на първична енергия през 
2020 г., както и прогнозните 
количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

До 30 април 2014 г. държавите-членки
предоставят на Комисията 
национални планове за енергийна 
ефективност, които описват начина, 
по който държавите-членки 
възнамеряват да постигнат 
националните цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3, 
параграф 1. Тези планове включват
мерките, приети или планирани на 
национално, областно и местно равнище 
за подобряване на енергийната 
ефективност. Националните планове
за енергийна ефективност се оценяват 
от Комисията и могат да бъдат 
отхвърлени, ако мерките, предвидени 
в тях, не са достатъчни за 
постигането на националната цел за 
енергийна ефективност.

Or. en
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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-
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 333
Bogusław Sonik

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки не следва да 
определят цели за промишлените 
сектори, които са изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродните емисии, както е 
определено в Решение на Комисията 
2010/2/ЕС.  Ако все пак решат да го 
направят, държавите-членки 
изразяват евентуалните секторни 
цели за производствените процеси в 
тези промишлени сектори от гледна 
точка на енергопотреблението за 
единица продукт, за да се избегне 
възпрепятстването на промишления 
растеж.

Or. en

Обосновка

Промишлените сектори, за които има голям риск да бъдат засегнати от 
изместването на въглеродните емисии, не следва да бъдат пряко разглеждани в 
настоящата директива. Ако тези промишлени сектори бъдат разгледани на по-късен 
етап от държавите-членки, целите за енергийна ефективност следва да се определят 
само относително, от гледна точка на производството за единица продукт.

Изменение 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
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Tatarella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки не следва да 
определят цели за промишлените 
сектори, които са изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродните емисии, както е 
определено в Решение на Комисията 
2010/2/ЕС.  Ако все пак решат да го 
направят, държавите-членки 
изразяват евентуалните секторни 
цели за производствените процеси в 
тези промишлени сектори от гледна 
точка на енергопотреблението за 
единица продукт, за да се избегне 
възпрепятстването на промишления 
растеж.

Or. en

Обосновка

Промишлените сектори, за които има голям риск да бъдат засегнати от 
изместването на въглеродните емисии, не следва да бъдат пряко разглеждани в 
настоящата директива. Ако тези промишлени сектори бъдат разгледани на по-късен 
етап от държавите-членки, целите за енергийна ефективност следва да се определят 
само относително, от гледна точка на производството за единица продукт.

Изменение 335
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
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цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, за изпълнението на целта, 
определена в член 3а (нов), както и за 
изпълнението на настоящата директива. 
Комисията представя своята оценка на 
Европейския парламент и Съвета. Въз 
основа на своята оценка на докладите, 
Комисията може да отправя препоръки 
за държавите-членки.

Or. en

Изменение 336
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителната 
информация и преценява степента, до 
която държавите-членки са 
осъществили напредък за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, чието определяне се 
изисква съгласно член 3, параграф 1, 
както и за изпълнението на настоящата 
директива. Комисията представя своята 
оценка на Европейския парламент и 
Съвета. Въз основа на своята оценка на 
докладите, Комисията може да отправя 
препоръки или да предлага промени на 
инструментите, прилагани от
държавите-членки. Ако оценката 
покаже, че дадена държава-членка не 
е на път да постигне националната 
цел за енергийна ефективност, тя 
преразглежда, по искане на 
Комисията, своя национален план за 
енергийна ефективност, посочен в 
параграф 2 от настоящия член.

Or. en
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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-
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 337
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 

заличава се
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издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.
Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата 
директива върху Директива 
2003/87/ЕО, Директива 2009/28/EО, 
както и Директива 2010/31/ЕО.

Or. it

Обосновка

Законодателното припокриване с други директиви, които са влезли в сила, следва да се 
избягва, за да се гарантира съгласуваността на действащите политики в областта 
на енергетиката и околната среда. На второ място, в предложението за директива 
отрасълът на рафинирането е погрешно сравнен с отрасъла на 
електропроизводството, което е абсолютно неуместно.

Изменение 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 

заличава се
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сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

Or. en

Обосновка

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency ‘Best Available 
Technologies’ (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Изменение 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
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оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи до 31 декември 2015 г., ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на енергийна 
ефективност, постигнати от тези 
инсталации, или въвеждане на правило 
използването на такива техники в 
бъдеще да е условие за издаването на 
разрешителни за нови инсталации, както 
и при периодичното преразглеждане 
или актуализиране на разрешителните 
на съществуващи инсталации.

Or. en

Обосновка

Приблизително 65% от първичната енергия, която се използва в стандартните 
въглищни и атомни централи, се губи под формата на отпадна топлина. 
Определянето на минимално допустими изисквания за работни характеристики при 
производството на енергия биха могли да допринесат за една шеста от 
двадесетпроцентната цел за 2020 г.

Изменение 340
János Áder

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, в контекста на подходящите 
най-добри налични техники,
разработени в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на енергийната 
ефективност на тези инсталации и 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигани при прилагането на 
подходящите най-добри налични 
техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

Or. en

Изменение 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 

заличава се
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прилагането на настоящата 
директива върху Директива 
2003/87/ЕО, Директива 2009/28/EО, 
както и Директива 2010/31/ЕО.

Or. en

Обосновка

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency ‘Best Available 
Technologies’ (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Изменение 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Владко Тодоров Панайотов, Sophie Auconie

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/EО, както и Директива 
2010/31/ЕО.

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/EО, както и Директива 
2010/31/ЕО. Най-късно до 30 юни 2013 
г. Европейската комисия следва да 
представи предложение за коригиране 
на Решението за споделяне на 
усилията (Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета).

Or. en

Обосновка

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
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sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This 
sector is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 
2020 in the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. 
Bulgaria +20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the 
achievement of the energy efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction 
in 2020. This, however, requires an adjustment of the effort sharing.

Изменение 343
Chris Davies, Владко Тодоров Панайотов, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Не по-късно от шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията приема 
регламент за изменение на 
регламента, посочен в член 10, 
параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, 
за да задели квоти с цел 
възстановяване на недостига на 
равнището, предвидено в оценката на 
въздействието, въз основа на която 
беше договорено законодателството, 
като по този начин дава възможност 
за изпълнение на първоначалната цел 
за създаване на стимули за 
инвестиции в нисковъглеродни 
технологии и мерки за енергийна 
ефективност, и впоследствие 
предлага законодателен акт, който 
позволява премахването на тези 
квоти;

Or. en

Обосновка

Схемата за търговия с емисии е основният инструмент за намаляване на емисиите 
от промишлеността и за насърчаване на инвестициите в нисковъглеродни технологии, 
но излишъкът от квоти по схемата означава, че тя не успява да осигури 
необходимите стимули за инвестиции. Излишъкът от квоти следва да бъде оттеглен, 
за да се създаде недостиг и да се възстанови ценовият механизъм.
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Изменение 344
Chris Davies, Владко Тодоров Панайотов, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за директива
Член 19 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Преди края на 2013 г. Комисията 
предлага законодателство, за да 
измени, считано от 2020 г., 
изискването за годишно линейно 
намаление от 1,74% до стойност, 
която е достатъчна за изпълнението 
на изискванията на целта за 
намаляване на CO2 до 2050 г.;

Or. en

Обосновка

Излишъкът от квоти означава, че схемата за търговия с емисии не успява да осигури 
необходимите стимули за инвестиции в нисковъглеродни технологии. Горната граница 
на квотите следва да бъде намалена, така че да се постигнат целите за намаляване 
на CO2 до 2050 г., тъй като схемата за търговия с емисии е основният инструмент за 
намаляване на емисиите. Важно е промишлеността да бъде уведомена предварително 
за тази промяна, за да й се даде възможност да планира своите инвестиции.

Изменение 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

заличава се
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Or. en

Изменение 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

заличава се

Or. en

Изменение 347
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

заличава се

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 
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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 348
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

заличава се

Or. en

Изменение 349
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако е необходимо, 
предложения за допълнителни мерки.
Оценката се основава също на 
оценката на първия годишен доклад, 
посочен в параграф 1.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 350
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) промяна на процента на 
задълженията за енергоспестявания 
по член 6, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 351
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) промяна на процента на 
задълженията за енергопсестявания 
по член 6, параграф 1;

заличава се

Or. it

Обосновка

(Вж. изменението към член 6, параграф 1)

Изменение 352
Oreste Rossi

Предложение за директива
Член 19 – параграф 10 – точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от препоръки.

Or. en

Изменение 353
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По отношение на Европейската 
схема за търговия с емисии 
Комисията предлага продажбата на 
търг на квоти за периода от 2013 до 
2020 г., както и заделянето на 
необходимото количество квоти с цел 
създаване на стимули за 
допълнителни мерки за енергийна 
ефективност.

Or. it

Изменение 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Предложение за директива
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а - Изменения на Директива 
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2003/87/EО
В член 9 от Директива 2003/87/ЕО 
след параграф 2 се добавя следният 
текст:
„Считано от 2014 г., линейният 
фактор за намаление се определя на 
2,25%.”

Or. en

Обосновка

Линейният фактор на горната граница на схемата на ЕС за търговия с емисии следва 
да бъде коригиран спрямо мерките за енергийна ефективност и спрямо свързаната с 
климата цел на ЕС за постигане на намаление на емисиите на парникови газове на 
територията на ЕС от най-малко 80% до 2050 г. Стойността от 2,25% 
представлява линейно намаление, основано върху дялове от емисиите от отрасли, 
обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии през 2050 г., както това е 
очертано в Пътната карта на Комисията за постигане до 2050 г. на икономика с 
ниска въглеродна интензивност.

Изменение 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -1 (ново)
Национални цели за енергоспестяване
Държава-членка

Потребление на първична енергия 
нефтен еквивалент (Mtoe)

2007
-20% през 2020 г.
Белгия
50,2
40,2
България
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19,3
15,4
Чешка република
43,6
34,9
Дания
20,2
16,2
Германия
314,9
251,9
Естония
5,9
4,7
Ирландия
15,8
12,6
Гърция
32,6
26,1
Испания
138,9
111,1
Франция
254,8
203,8
Италия
173,3
138,6
Кипър
2,7
2,2
Латвия
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4,7
3,8
Литва
7,8
6,2
Люксембург
4,6
3,7
Унгария
24,7
19,8
Малта
0,9
0,7
Нидерландия
70,3
56,2
Австрия
32,0
25,6
Полша
93,1
74,5
Португалия
23,8
19,0
Румъния
37,5
30,0
Словения
7,0
5,6
Словашката република
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16,8
13,4
Финландия
36,2
29,0
Швеция
48,1
38,5
Обединено кралство
212,2
169,8
ЕС-27
1691,9
1353,5

Or. en

Изменение 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за директива
Прилижение -1 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ - I (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ -І
Национални цели за енергоспестяване

A. Национална цел за енергоспестяване през 
2020 г. (в първична енергия)

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 
първична енергия 
през 2020 г. (Mtoe) 

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 
първична енергия 
през 2025 г. (Mtoe) 

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 
първична енергия 
през 2030 г. (Mtoe) 

Белгия СДО СДО СДО
България СДО СДО СДО
Чешка република СДО СДО СДО
Дания СДО СДО СДО
Германия СДО СДО СДО
Естония СДО СДО СДО
Ирландия СДО СДО СДО

Гърция СДО СДО СДО
Испания СДО СДО СДО
Франция СДО СДО СДО
Италия СДО СДО СДО
Кипър СДО СДО СДО
Латвия СДО СДО СДО
Литва СДО СДО СДО
Люксембург СДО СДО СДО
Унгария СДО СДО СДО
Малта СДО СДО СДО
Нидерландия СДО СДО СДО
Австрия СДО СДО СДО
Полша СДО СДО СДО
Португалия СДО СДО СДО
Румъния СДО СДО СДО
Словения СДО СДО СДО

Словашка 
република

СДО СДО СДО

Финландия СДО СДО СДО
Швеция СДО СДО СДО

Обединено 
кралство

СДО СДО СДО

ЕС 368 СДО СДО
„СДО“ означава „следва да се определи“
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Or. en

Изменение 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методика за изчисляване на 
национални цели за енергийна 
ефективност
При определяне на националните си 
цели за енергийна ефективност 
държавите-членки вземат предвид 
методиката, посочена по-долу. 
Основата за планирането на 
потреблението на първична енергия 
до 2020 г. е моделът PRIMES от 2007 
г.
Методика: Основно планиране до 2020 
г. въз основа на PRIMES от 2007 - 25% 
спестяване
Могат да се приложат следните 
корекционни фактори: Целите за 
намаляване на потреблението на 
първична енергия в абсолютни 
стойности в сравнение с равнището 
им от 2007 г.:
- не надвишават 8% за групата от 
девет държави от ЕС с най-нисък 
реален доход за член на домакинство 
(L9),
- не надвишават 12% за групата от 15 
държави, които са допустими за 
получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (C15),
- не надвишават 25% за всяка 
държава
- не са по-ниски от 8% за всяка 
държава, която не е допустима за 
получаване на финансиране от 
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Кохезионния фонд (EС - 27 без C15),
- възлизат най-малко на 5 % за всяка 
държава, която е допустима за 
получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (C15).

Or. en

Обосновка

При определянето на националните индикативни цели следва да се вземе предвид 
сценарий, който не търпи промени. Държава-членка с нисък жизнен стандарт и висок 
икономически растеж трябва да си постави по-малко амбициозни цели, защото 
желанието на хората, например, да живеят в собствен апартамент, трябва да се
зачита. Моделът Primes на Комисията взема това предвид. От друга страна, 
моделът Primes поражда известно завишаване за малцинство от държави. По тази 
причина е необходимо да се установи корекционен фактор, съобразен с 
икономическата ситуация.

Изменение 358
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Приложение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа
Методика за изчисляване на 
национални цели за енергийна 
ефективност
Когато предлага национални цели за 
енергийна ефективност, Комисията 
използва основата за планирането на 
потреблението на първична енергия 
до 2020 г. в рамките на модел Primes 
от 2007 г. Прилагат се следната 
методика:
Основно планиране до 2020 г. въз 
основа на Primes от 2007 в Mtoe - 20% 
спестяване
Целите за намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
абсолютни стойности в сравнение с 
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равнището им от 2007 г. включват 
коригиращи фактори за следните 
категории:
- максимален праг за намаление за 
групата от девет държави от ЕС с 
най-нисък реален доход за член на 
домакинство (L9[1]),
- максимален праг за намаление за 
групата от 15 държави, които са 
допустими за получаване на 
финансиране от Кохезионния фонд 
(C15),
- максимален праг за намаление за 
всяка държава,
- минимален праг за намаление за 
всяка държава, която не е допустима 
за получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (EС-27 без C15),
- минимален праг за намаление за 
всяка държава, допустима за 
получаване на финансиране по 
Кохезионния фонд (C15),
- минимален праг за намаление за 
абсолютно увеличаване на 
потреблението на енергия.
_________________
[1] Държавите L9 включват България, 
Румъния,
Латвия, Полша, Естония, Унгария, 
Литва, Словакия и Чешката 
република, вж Евростат, 
Статистика на фокус, 16/2011.
[2] Държавите C15: Държавите L9 и 
Словения, Португалия, Малта, 
Гърция, Кипър и Испания.

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 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение 1 а (ново)
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Or. en

ПРИЛОЖЕНИЕ - I (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Национални цели за енергоспестяване

А. Национална цел за енергоспестяване през 
2020 г. (в първична енергия)

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 

първична енергия през 
2020 г. (Mtoe) 

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 

първична енергия през 
2025 г. (Mtoe) 

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 

първична енергия през 
2030 г. (Mtoe) 

Белгия СДО СДО СДО
България СДО СДО СДО
Чешка република СДО СДО СДО
Дания СДО СДО СДО
Германия СДО СДО СДО
Естония СДО СДО СДО
Ирландия СДО СДО СДО

Гърция СДО СДО СДО
Испания СДО СДО СДО
Франция СДО СДО СДО
Италия СДО СДО СДО
Кипър СДО СДО СДО
Латвия СДО СДО СДО
Литва СДО СДО СДО
Люксембург СДО СДО СДО
Унгария СДО СДО СДО
Малта СДО СДО СДО
Нидерландия СДО СДО СДО
Австрия СДО СДО СДО
Полша СДО СДО СДО
Португалия СДО СДО СДО
Румъния СДО СДО СДО
Словения СДО СДО СДО

Словашка 
република

СДО СДО СДО

Финландия СДО СДО СДО
Швеция СДО СДО СДО

Обединено 
кралство

СДО СДО СДО

ЕС 368 СДО СДО
„СДО“ означава „следва да се определи“
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Изменение 360
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се
__________________
40. ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46.

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-
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 361
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради, 
трябва да отчитат надлежно 
следните насоки:

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.
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Изменение 362
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, следва да 
закупуват само продуктите, отговарящи 
на критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.

Изменение 363
Frédérique Ries

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
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критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
въздействието върху здравето,
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

Or. en

Обосновка

При вземане на решение за закупуване следва да бъдат отчитани също така въпроси, 
свързани със здравето, например с цел улесняване на закупуването на продукти, които 
не съдържат вещества, увреждащи човешкото здраве.

Изменение 364
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, да 
закупуват само продукти, 
съответстващи на показателите за 
енергийна ефективност, формулирани в 
мярката за прилагане;

б) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, следва да 
закупуват само продукти, 
съответстващи на показателите за 
енергийна ефективност, формулирани в 
мярката за прилагане;

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.
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Изменение 365
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при закупуване на продукти, 
представляващи офис оборудване, 
попадащи в обхвата на Решение 
[2006/1005/ЕО] на Съвета, да избират 
продукти, отговарящи на изисквания за 
енергийна ефективност, които да са не 
по-малко строги от посочените в 
Приложение В към Споразумението, 
приложено към горепосоченото 
решение;

в) публичните институции следва да 
закупуват продукти, представляващи 
офис оборудване, попадащи в обхвата 
на Решение [2006/1005/ЕО] на Съвета, 
да избират продукти, отговарящи на 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са не по-малко строги от 
посочените в Приложение В към 
Споразумението, приложено към 
горепосоченото решение;

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.

Изменение 366
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на горивата, 
определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка или съответно клас на 

г) публичните институции следва да 
закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на горивата, 
определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
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външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

настилка или съответно клас на 
външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.

Изменение 367
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

д) публичните институции следва в 
своите тръжни процедури за договори за 
услуги да изискват от доставчиците на 
услуги да използват при изпълнението 
на въпросните услуги само продукти, 
отговарящи на изискванията в букви 
a)—г);

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.

Изменение 368
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г); Когато 
провеждат тръжни процедури за 
договори за услуги, публичните 
институции оценяват 
възможността за сключване на 
дългосрочни договори за енергийна 
ефективност, както е посочено в член 
14, буква б).

Or. en

Изменение 369
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат единствено 
такива сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, споменати в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

е) публичните институции следва да 
закупуват или наемат единствено такива 
сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, споменати в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. de

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението на член5. В обществените поръчки трябва да 
е възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, 
което би направило възможна правилната оценка на критериите за подбор в 
отделните случаи.
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Изменение 370
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 5 – част 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължените страни могат да използват 
един или повече от следните методи за 
изчисляване на енергоспестяванията за 
целите по член 6, параграф 2:

Задължените страни могат да използват 
един или повече от следните методи за 
изчисляване на енергоспестяванията:

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-
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 371
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 5 – част 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Жизнен цикъл на мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност:
� Изолация на вътрешната мрежа на 
сградата: 20 години
� Почистване и балансиране на 
вътрешната мрежа на сградата: 
10 години
� Оптимизиране на регулирането на 
вътрешната мрежа: 20 години
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Or. en

Изменение 372
Linda McAvan

Предложение за директива
Приложение 6 – част 1 – точка 1.2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2 a. Изисквания за докладване
Дружествата за търговия с енергия 
на дребно и доставчиците на 
енергийни услуги, отговарящи за 
въвеждането на национално равнище 
на интелигентни измервателни 
уреди, предоставят ежегодно на 
националните регулаторни органи 
следната информация:
а) Съвкупна стойност на разходите за 
въвеждане в годината на 
приключването и средна стойност за 
домакинство
б) Проектирани разходи за 
въвеждането за следващата година на 
равнище програма и домакинство
в) Разбивка по категории 
потребители, за които те са 
монтирали измервателни уреди (напр. 
предплата)
г) В кои географски райони са 
монтирали измервателни уреди;
д) Дали монтажът е бил извършен 
като част от конкретно изпитване, 
инициатива или местен проект;
е) Дали потребителят ползва газ, 
електричество или два вида гориво;
ж) Процент на прием на дисплей в 
домовете;
з) Бил ли е проявен някакъв интерес и 
ако да, то какъв, по отношение на 
експертен съвет относно енергийна 
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ефективност;
и) Дали по време на монтирането е 
имало свързана с продажба дейност 
или като последващо действие;
й) Обратна връзка от потребителите 
– в идеалния случай подкрепена от 
независима оценка.

Or. en

Обосновка

Тази информация е необходима за наблюдението на разходите на програмата за 
въвеждане и за да се установи дали се разработва платформа за ползи за 
потребителите.  Точки з), и) и й) са необходими за наблюдение на интереса на 
потребителите и на начините за подобряване на енергийната ефективност, а също 
така и за да се установи дали енергийните дружества не използват въвеждането на 
измервателни уреди за кръстосана продажба на други продукти.

Изменение 373
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение 6 – част 2 – точка 2.1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, ако 
са монтирани топломери;

Or. pl

Изменение 374
Linda McAvan

Предложение за директива
Приложение 6 – част 2 – точка 2.2-парагарф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите-членки също така 
гарантират, че в началото на всяка 
сметка за газ или електроенергия се 
намира обобщена информация, която 
съдържа:
а) Точното наименование на 
тарифата;
б) Количеството потребена енергия;
в) Цената за газ и/или електричество 
на kWh и как това се онагледява чрез 
ежедневни разбивки;
г) Как са били изчислени разходите;
д) Дали потребителят ползва някакви 
отстъпки и кога изтича техният 
срок;
е) Евентуални такси, които 
потребителят ще трябва да заплати 
при промяна на доставчика.

Or. en

Обосновка

Необходимо е потребителите да могат да разбират сметките си за енергия, за да 
могат да променят потреблението си на енергия.   В съчетание с потребителски 
групи Комисията е разработила примерна сметка за енергия, която съдържа 
гореспоменатата обобщена информация. Това ще позволи на потребителите да  
разбират сметките си.

Изменение 375
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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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-
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 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните планове относно 
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включват:

1. Националната карта относно 
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включва:

Or. fi

Изменение 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) идентифициране на потенциала за 
допълнителна високоефективна 
когенерация, включително чрез 
реконструкция на съществуващи и
изграждане на нови електрогенериращи 
и промишлени инсталации или други 
съоръжения, които генерират отпадна 
топлина;

д) идентифициране на потенциала за 
допълнителна високоефективна 
когенерация, включително чрез 
изграждане на нови електрогенериращи 
и промишлени инсталации или други 
съоръжения, които генерират отпадна 
топлина;

Or. fi
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Изменение 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оценка на количеството първична 
енергия, което ще бъде спестено;

з) оценка на количеството първична или 
крайна енергия, което ще бъде 
спестено;

Or. fi

Изменение 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да бъде изготвен чрез 
съчетаване на областни или местни 
планове, доколкото това е уместно.

2. Картата за отопление и 
охлаждане може да бъде изготвена
чрез съчетаване на областни или местни 
планове, доколкото това е уместно.

Or. fi

Изменение 380
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Градоустройствените планове 
трябва да се съставят по начин, 
осигуряващ както следва:

заличава се

а) новите топлоелектрически 
централи и промишлени 
предприятия, генериращи отпадна 
топлина, следва да са разположени на 
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места, където може да бъде 
оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;
б) новите жилищни райони или 
новите промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са разположени на места, 
където колкото се може по-голяма 
част от техните потребности от 
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да 
са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия 
за отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;
в) топлоелектрическите централи, 
промишлените предприятия, 
генериращи отпадна топлина, 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци и другите инсталации за 
производство на енергия от отпадъци 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа;
г) жилищните райони и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. de
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Обосновка

Тези разпоредби представляват обширна намеса в пространственото и регионалното 
планиране на държавите-членки и поради това не са обхванати от посоченото правно 
основание (член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз).  За свое правно основание те следва да имат член 192, параграф 2, буква б) от 
ДФЕС и поради е невъзможно те да бъдат приети с единодушие от Съвета.

Изменение 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) новите топлоелектрически централи и 
промишлени предприятия, генериращи 
отпадна топлина, следва да са 
разположени на места, където може да 
бъде оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;

а) полагат се усилия за разполагане на
новите топлоелектрически централи и 
промишлени предприятия, генериращи 
отпадна топлина, на места, където може 
да бъде оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;

Or. fi

Изменение 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) новите жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са 
разположени на места, където колкото 
се може по-голяма част от техните 
потребности от топлинна енергия ще 

б) полагат се усилия за разполагане на
новите жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, на места, 
където колкото се може по-голяма част 
от техните потребности от топлинна 
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може бъде задоволена с разполагаема 
отпадна топлина, като тези места следва 
да са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;

енергия ще може бъде задоволена с 
разполагаема отпадна топлина, като 
тези места следва да са идентифицирани 
в националната карта за отопление и 
охлаждане. С оглед да се гарантира 
оптимално съгласуване на 
потреблението и производството на 
топлинна енергия за отопление и 
охлаждане, в устройствените планове 
следва да се предпочита групирането на 
няколко промишлени предприятия на 
едно място;

Or. fi

Изменение 383
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) новите жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са
разположени на места, където колкото 
се може по-голяма част от техните 
потребности от топлинна енергия ще 
може бъде задоволена с разполагаема 
отпадна топлина, като тези места следва 
да са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;

б) новите жилищни или третични
райони, новите обществени или 
третични сгради или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са 
разположени на места, където колкото 
се може по-голяма част от техните 
потребности от топлинна енергия ще 
може бъде задоволена с разполагаема 
отпадна топлина, като тези места следва 
да са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;

Or. en
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Изменение 384
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) жилищните райони и промишлените 
предприятия, използващи топлинна 
енергия в своите производствени 
процеси, следва да са свързани към 
местната топлофикационна или 
квартална охладителна мрежа.

г) жилищните или третични райони, 
обществените или третични сгради и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са 
свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. en

Изменение 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fi

Изменение 386
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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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-
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 387
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение 8 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Указания за разполагането на 
топлинни електрогенериращи 
инсталации и промишлени 
инсталации

Анализ на разходи-ползи

[да се попълни]

Or. en

Изменение 388
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение 8 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разполагане на топлинни 
електрогенериращи инсталации, 
съгласно посоченото в член 10, 
параграфи 3 и 6

заличава се

Когато съществува точка на 
консумация на топлинна енергия с 
мощност, както е посочено в колона 
Б, или е налице точка на потенциална 
консумация на топлинна енергия, 
топлоелектрическата централа 
трябва да бъде разположена на 
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разстояние, по-малко от 
съответното разстояние в колона A. 
Точката на потенциална консумация 
на топлинна енергия се определя като 
място, където може да се докаже 
възможността да възникне такова 
потребление, например в резултат от 
изграждане на топлофикационна 
мрежа. Примерно, ако чрез използване 
на стандартни изчислителни методи 
може да се докаже, че съществува 
сумарен топлинен товар над 15 
MW/km2, съответното място се 
счита за точка на консумация на 
топлинна енергия. Общата сума на 
такива можещи да бъдат свързани 
топлинни товари на квадратен 
километър се счита за потребната 
мощност на такива точки на 
консумация на топлинна енергия.
Разстоянието A представлява 
реалната дължина на тръбопровода, 
а не права линия, която дължина 
инженерните експерти счетат за 
осъществима, като използват 
стандартни оценъчни методи, 
например количествени сметки, с цел 
изграждане на топлофикационен 
тръбопровод със съответния размер 
на разумна цена. Това изключва 
препятствия като планини, градски 
центрове, трудно пресичане на река 
или море и др.
АБВ Максимално разстояние между 
предложена топлинна 
електрогенерираща инсталация и 
точка на консумация на топлинна 
енергия Електрогенерираща мощност 
на инсталацията Прогнозно годишно 
потребление на топлинна енергия от 
точката на консумация < 100 km >
1999* MWe > 7500 TJ/годишно < 65 km 
>500 >1875 TJ/годишно < 15 km > 20 
MW > 50 TJ/годишно
* Новите централи обикновено 
работят при натоварване 90 %.
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Or. en

Изменение 389
Oreste Rossi

Предложение за директива
Приложение 8 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разполагане на източници на 
промишлена отпадна 
топлина,съгласно посоченото в член 
10, параграф 8.

заличава се

АБВ Максимално разстояние между 
предложена промишлена инсталация 
и точка на консумация на топлинна 
енергия Мощност Прогнозно годишно 
потребление на топлинна енергия от 
точката на консумация < 75 km > 75 
MW (при натоварване от 60—70 %) > 
1600 TJ/годишно < 60 km > 50 MW при 
натоварване 60 % >1000 TJ/годишно < 
25 km > 50 MW (при натоварване > 85 
%) > 400 TJ/годишно < 15 km > 20 MW 
> 100 TJ/годишно

Or. en

Изменение 390
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

В директивата трябва да бъде променен общият подход към нещата. Тъй като 
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Комисията не е предложила задължителни цели, но 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 391
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение 9 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за нетното 
електропроизводство, измерено на 
изхода на централата и подадено към 
електроенергийната мрежа.

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за брутното
електропроизводство.

Or. pl

Изменение 392
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

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-
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.
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Изменение 393
János Áder

Предложение за директива
Приложение 10 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ, като за всяка 
следва да е посочено:

заличава се

– средногодишната входяща 
енергийна мощност (MWth);
– средногодишната изходяща 
енергийна мощност (енергийно 
съдържание на микса на горива, 
MWth);
– средногодишното количество 
захранвани суровини;
– видът на централата и 
използваната технология;
– проектният (теоретичен) к.п.д.;
– датата на въвеждане в 
експлоатация;
– датата на последната значителна 
реконструкция;
– средногодишният брой на 
работните часове;
– средногодишният нетен к.п.д.

Or. en

(Това изменение е необходимо с оглед на промените, направени в член 11).

Обосновка

В предложението за директива рафиниращият отрасъл е погрешно сравнен с 
отрасъла електропроизводство, което е абсолютно неуместно.

Изменение 394
Oreste Rossi



AM\882705BG.doc 139/149 PE475.852v02-00

BG

139

Предложение за директива
Приложение 10 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ, като за всяка 
следва да е посочено:

заличава се

– средногодишната входяща 
енергийна мощност (MWth);

– средногодишната изходяща 
енергийна мощност (енергийно 
съдържание на микса на горива, 
MWth);

– средногодишното количество 
захранвани суровини;
– видът на централата и 
използваната технология;

– проектният (теоретичен) к.п.д.;
– датата на въвеждане в 
експлоатация;
– датата на последната значителна 
реконструкция;
– средногодишният брой на 
работните часове;

– средногодишният нетен к.п.д.

Or. it

Изменение 395
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мрежовите тарифи следва точно да 
отразяват икономиите на 
електроенергия и разходи в мрежите, 
постигнати чрез мерки за енергийна 
ефективност при потреблението 

(не засяга българския текст)
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(demand side measures), мерки за 
намаляване на потребните генериращи 
мощности чрез оптимизация на 
потреблението (demand response 
measures) и децентрализирано 
производство, включително икономии 
от понижаване на разходите за доставка 
или за инвестиции в енергийни мрежи и 
от по-оптимална работа на мрежите.

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-
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 396
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да дава възможност на
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги и системни тарифи, 
насърчаващи оптимизация на 
енергопотреблението, управление на 
енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да насърчава мрежовите 
оператори да насърчават системни 
услуги и системни тарифи, насърчаващи 
оптимизация на енергопотреблението, 
управление на енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, в зависимост 
от въздействието на разходната 
ефективност за различните целеви 
потребители (жилищни, търговски и 
промишлени). Системните услуги 
включват:

Or. en
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Изменение 397
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да дава възможност на 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги и системни тарифи, 
насърчаващи оптимизация на 
енергопотреблението, управление на 
енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

(не засяга българския текст)

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-
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 398
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) акумулиране на енергия. заличава се

Or. en
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Обосновка

Възможно е възникването на конфликти на интереси от включването на услуги, като 
например акумулирането на енергия, в задължителните дейности, които трябва да 
извършват операторите на мрежи. Следва да бъдат въведени специални мерки с цел 
избягване на насърчаването на дейности на операторите на мрежи, насочени към 
енергийна ефективност (напр. акумулиране на енергия), което би могло да накърни 
процеса на отделяне, определен в Директива 2009/72/ЕО.

Изменение 399
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата разпоредба, 
терминът „организирани 
електроенергийни пазари“ включва 
извънборсови пазари и борси за 
търговия с електроенергия, 
електрогенериращ капацитет, 
балансиращи и допълнителни услуги 
във всички периоди, включително 
форуърдните пазари, пазарите за 
извършване на сделки за следващия ден 
и в рамките на деня.

Потенциалът на оптимизацията на 
енергопотреблението следва да бъде 
изцяло отчитан при прилагането на 
адекватността на регионалния 
мрежов капацитет или на други 
мерки, свързани с енергийната 
сигурност. По смисъла на настоящата 
разпоредба, терминът „организирани 
електроенергийни пазари“ включва 
извънборсови пазари и борси за 
търговия с електроенергия, 
електрогенериращ капацитет, 
балансиращи и допълнителни услуги 
във всички периоди, включително 
форуърдните пазари, пазарите за 
извършване на сделки за следващия ден 
и в рамките на деня.

Or. en

Обосновка

Този раздел трябва да бъде засилен в контекста на значението на оптимизацията на 
енергопотреблението . Успоредно с това трябва да бъде извършвана оценка на 
разходната ефективност, за да се гарантира, че насърчаването на отговора на 
потреблението няма да окаже отрицателно въздействие върху никои целеви групи. 
Поради това следва да се постави акцент върху промишлени съоръжение за 
съхранение.
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Изменение 400
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 11 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следва да бъдат осигурени мрежови 
тарифи, включващи динамично 
ценообразуване във връзка с мерки, 
осигуряващи намаляване на потребните 
генериращи мощности чрез 
оптимизация на потреблението, 
включително:

(не засяга българския текст)

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-
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 401
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на преносни и 
разпределителни системи следва да:

(не засяга българския текст)

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 
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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 402
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално допустими клаузи, които 
трябва да се включат в договорите за 
енергоспестяване с гарантиран резултат, 
сключвани с институции от публичния 
сектор

Периметър

Минимално равнище: одит, 
определяне на решенията, действия 
(извършване и поддръжка), 
осведоменост на ползвателя, 
съобщаване на резултатите
Незадължително: Инсталации, 
инвестиции, доставка на първична 
енергия:
Минимално допустими клаузи, които 
трябва да се включат в договорите за 
енергоспестяване с гарантиран резултат, 
сключвани с институции от публичния 
сектор

Or. en

Изменение 403
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение 13 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално допустими клаузи, които (не засяга българския текст)
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следва да се включат в договорите за 
енергоспестяване с гарантиран резултат, 
сключвани с институции от публичния 
сектор

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-
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 404
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Ясен и прозрачен списък на мерките за 
енергийна ефективност, които ще бъдат 
изпълнени.

• Съдържание и методика на 
енергийния одит

Ясен и прозрачен списък на мерките за 
енергийна ефективност, които ще бъдат 
изпълнени.

Or. en

Изменение 405
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Гарантираните икономии, които ще 
бъдат постигнати чрез изпълнение на 

• Гарантираните икономии през целия 
срок на действие на договора, които ще 
бъдат постигнати чрез изпълнение на 
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мерките в договора. мерките в договора.

Or. en

Изменение 406
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· Продължителността и ключовите етапи 
на договора, условията и сроковете на 
известяване.

• Равнище на удобство и качество, 
гарантирани от договора

Продължителността и ключовите етапи 
на договора, условията и сроковете на 
известяване, с минимална 
продължителност от три години.

Or. en

Изменение 407
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Ясно и прозрачно описание на 
финансовите последици от проекта и 
разпределението на дяловете на двете 
страни в постигнатите финансови 
икономии (т.e. възнаграждение на 
доставчика на услуги).

• Ясно и прозрачно описание на 
финансовите последици от проекта и 
разпределението на дяловете на двете 
страни в постигнатите финансови 
икономии (т.e. възнаграждение на 
доставчика на услуги, задължение на 
доставчика на услуги да възстанови 
финансово цялата разлика между 
договореното равнище на 
потребление и действителното 
потребление).

Or. en
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Изменение 408
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение 13 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Подробна информация относно 
задълженията на всяка от договарящите 
се страни.

• Подробна информация относно 
докладване и средства за 
комуникация;
подробна информация относно 
задълженията на всяка от договарящите 
се страни.

Or. en

Изменение 409
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща рамка за допълнителните 
доклади

Обща рамка за допълнителната 
информация

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-
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 410
Richard Seeber, Peter Liese
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Предложение за директива
Приложение 14 –част 2- параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите по член 19, параграф 2, са 
предназначени да осигуряват рамка за 
разработване на национални стратегии 
за енергийна ефективност.

Допълнителната информация по член 
19, параграф 1, е предназначена да 
осигурява рамка за разработване на 
национални стратегии за енергийна 
ефективност.

[Това изменение се прилага навсякъде 
в Приложение XIV, параграф 2. 
Неговото приемане би направило 
необходимо извършването на 
съответни промени навсякъде в 
Приложение XIV, параграф 2]

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-
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 411
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2-точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [...] заличава се

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-
членки, без да гарантира постигането на общата цел от 20%. Поради тази причина 
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този подход се отменя с цел постигане на целите и същевременно даване на 
възможност на държавите-членки да избират от няколко незадължителни мерки.


