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КРАТКА ОБОСНОВКА

Енергийната ефективност е икономически най-изгодният начин за намаляване на 
емисиите на парникови газове и другите емисии, свързани с изкопаемите горива. 
Благодарение на нея ставаме по-малко зависими от вноса на енергия, за която ЕС в 
момента плаща повече от 400 милиарда евро годишно. Ако инвестираме в 
енергийната ефективност, ще плащаме по-малко на Русия и страните от ОПЕК и 
ще инвестираме в европейската промишленост. Това ще бъде от полза особено за 
малките и средни предприятия (МСП), например за монтажниците и строителния 
сектор. 

През следващите години са необходими големи инвестиции в енергийната 
инфраструктура, например за производствен капацитет и съхранение. Това ще бъде 
голямо предизвикателство за нашата икономика. Енергийната ефективност може да ни 
помогне да намалим разходите, защото за неизползвана енергия не се нуждаем от 
производствен капацитет, съхранение или мрежа. 

Общият европейски подход по отношение на енергийната ефективност ще намали 
разходите за енергийно ефективни продукти и услуги и ще увеличи 
предприемаческите възможностите за участващите индустрии. Изключително е
полезно да се създаде общ пазар за енергийна ефективност. Освен това Договорът от 
Лисабон ни задължава да насърчаваме енергийната ефективност в Европейския съюз 
(член 194, параграф 2).

Целта за 20 % енергийна ефективност вече беше определена с единодушно решение на 
държавните глави през 2007 г. Според анализа на Комисията действащата правна рамка 
и настоящите мерки на държавите-членки ще ни помогнат да постигнем само 
половината от целта. Постигането на целта е ключов елемент на Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност. Ето защо отчаяно 
се нуждаем от по-нататъшни действия. Предложението на Комисията насочва в 
правилната посока. Разбира се, лесно е да се критикуват отделни части, но Комисията 
трябва да бъде приветствана за представянето на решение на проблема. „Не се 
осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни, защото не се осмеляваме“ 
(Сенека).  Всеки, който критикува Комисията, следва незабавно да представи 
алтернативни предложения за начина на постигане на целта.

Проектостановището е първи опит в тази посока. Основните промени са:

1. Укрепване на двустепенния подход

Докладчикът по становище не представя задължителни цели – въпреки че 
Европейският парламент в миналото непрекъснато гласува за това. Препоръката е да се 
приеме двустепенният подход на Комисията, но той да се укрепи. За да се избегнат 
неоправдано ниски амбиции на националните индикативни цели, следва да бъде 
фиксирана европейска методика. Предложената методика се основава на модела 
PRIMES на Комисията от 2007 г. Този модел включва различното положение в 
държавите-членки, например необходимостта от наваксване в развитието в страните от 
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Централна и Източна Европа и необходимостта от икономически растеж. Например, 
абсолютната цел на Полша за намаляване на емисиите е само 5,5 % в сравнение с 
2007 г. За някои държави-членки моделът създава непоносимо бреме (например 
Малта) или неоправдано ниска амбиция (например Латвия). Ето защо следва да се 
прилага корекционен коефициент, свързан с икономическото положение на страната 
Трябва да се вземе под внимание, че целта на ЕС е само 20 % в сравнение с обичайните 
равнища; абсолютното намаляване за ЕС-27 се равнява само на 7,7 % в сравнение с 
2009 г. Това означава, че целта съвсем не е прекалено амбициозна, а е много 
реалистична. Постигането на целта за спестяване в размер на 368,4 Mtoe е от ключово 
значение за доверието в ЕС и за завършване на основните етапи в Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност. 

Държавите-членки трябва да представят национални планове за действие. Важно 
е тези планове да не включват само празен текст.  Ето защо Комисията трябва да 
има право да ги оценява и да ги изменя. В тези национални планове за действие следва 
да бъдат включени също така мерки за предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии. 

2. По-голям акцент върху стимулите

Предложението на Комисията, ако се прилага правилно, води до много стимули, 
например чрез системата за подкрепа на енергоспестяването. Но следва да бъде 
представено по много по-явен начин, че ние искаме да постигнем енергийна 
ефективност не главно чрез регулиране на всеки отделен гражданин и МСП, а чрез 
стимули. Разяснения в това отношение също са необходими, за да се избегне 
възможността националните стимули да се разглеждат като незаконна държавна 
помощ.  

3. Система за подкрепа на енергоспестяването – устойчива рамка за стопанските 
субекти и гражданите срещу ефекта на непрекъснатото спиране и започване 

Един от най-големите проблеми е, че финансовата подкрепа за мерки за енергийна 
ефективност често не е устойчива и предвидима. Понякога участниците на пазара 
нямат достъп до съответната програма през януари, тъй като бюджетът не е одобрен, а 
през септември действието на бюджетния ред вече е изтекло. Това води до чувство на 
неудовлетвореност у всички партньори и предотвратява дългосрочни инвестиции в 
областта. Ето защо Комисията правилно предложи схема за задължения за 
енергоспестяване, която да гарантира постоянен приток на пари. Подобни видове 
системи бяха успешно въведени в  много държави-членки на ЕС като Италия, 
Франция, Полша, Обединеното кралство, Дания, Ирландия и региона на 
Фландрия. Също така много щати в САЩ използват тази система. Един от проблемите 
на член 6 е, че той предвижда задължение. Трябва да бъде пояснено, че задължението е 
само за дружеството, разпределящо енергия. МСП и средният гражданин ще се 
възползват от стимулите. Затова докладчикът по становище предлага да се промени 
името на система за подкрепа на енергоспестяването. 

Член 6, параграф 9 предвижда за държавите-членки клауза за отказ от участие. За да 
сме сигурни, че това не е вратичка в закона, трябва да бъде гарантирано, че държавите-
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членки, които се откажат от участие, гарантират същата постоянна и предвидима 
подкрепа за енергийна ефективност, както системата за подкрепа на 
енергоспестяването, разработена от Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно постигане на целта 
на Европейския съюз за енергийна 
ефективност, изразяваща се в постигане 
до 2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия., и 
създаване на условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след 2020 г., няма да може да се 
постигне от държавите-членки без 
предприемане на допълнителни мерки 
за енергийна ефективност и може да се 
постигне по по-добър начин на равнище 
Европейски съюз, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е формулиран 
в цитирания член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на горепосочената цел.

(37) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно постигане на целта 
на Европейския съюз за енергийна 
ефективност, изразяваща се в постигане 
до 2020 г. на двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия., и 
създаване на условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след 2020 г., няма да може да се 
постигне от държавите-членки без 
предприемане на допълнителни мерки 
за енергийна ефективност и може да се 
постигне по по-добър начин на равнище 
Европейски съюз, ЕС може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, формулиран в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. 
Общите действия на равнище Съюз в 
областта на енергийната 
ефективност ще намалят разходите 
на енергийно ефективните продукти 
и услуги и ще увеличат 
предприемаческите възможностите 
за индустриите, участващи в 
енергийната ефективност. Полезно е 
да се създаде общ пазар за енергийно 
ефективни продукти и услуги. 
Авторите на Договорите изрично са 
включили енергийната ефективност в 
Договорите, което създава 
задължение да се предприемат 
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действия в тази област. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е формулиран 
в цитирания член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на горепосочената цел.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При определяне на националните 
си цели за енергийна ефективност 
държавите-членки следват 
методиката, посочена в приложение 
Ia.

Or. en

Обосновка

Двустепенният подход може да бъде успешен само ако в директивата е определена 
европейска методика за това как да се определят национални индикативни цели. В 
противен случай държавите-членки са склонни да отдават тежестта на съответния 
си съсед и целта на ЕС от 20 % няма да бъде постигната. Има предложения да се 
намери друг подход, който е основан в по-голяма степен на производителността на 
енергията, което означава енергопотребление, свързано с икономическата 
производителност. Необходимо е да се разгледа, дали при определяне на националните 
цели или евентуални секторни цели този подход може да бъде включен, без да се 
застрашава общата цел на ЕС.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) До 30 юни 2013 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
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Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се ускори оценката на националните индикативни цели. В противен 
случай Комисията не може да предвиди необходимите последици, в случай че усилията 
на национално равнище не доведат до 20 %. Не е необходимо да има пълна оценка на 
прилагането на цялата директива, защото тази част се занимава само с 
националните цели. 

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки създават 
национален механизъм за споделяне 
на усилията с цел постигане на целта 
от 3 %, приложима за обществените 
сгради. При създаване на този 
механизъм за споделяне на усилията 
държавите-членки вземат предвид 
финансовите ресурси на регионалните 
и местните органи, както и 
практическите възможности за 
реновиране на такива сгради. Те 
подкрепят своите регионални и 
местни публични органи, например 
чрез подобряване на достъпа до 
възлагането на доставките на енергия 
на външни изпълнители 
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(контрактинг) и 
вътрешноведомственото възлагане на 
доставките на енергия (интрактинг).

Or. en

Обосновка

Целта от 3 % за обществени сгради се отнася не само до държавните сгради, но 
също така и до регионалното и местното равнище. Това може да бъде непоносимо 
предизвикателство, например за общините, поради което е необходимо държавите-
членки, които са се съгласили с тази цел на европейската среща на върха през 
пролетта на 2011 г., да поемат своята отговорност и да помогнат на общините да 
постигнат целите си. 

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Индикативни дългосрочни цели

Дългосрочната индикативна цел до 
2030 г. за енергийната ефективност 
за Съюза е 33,3%., след което до 2040 г.  
- 46,6% и до 2050 г. - 60%, изразено 
като абсолютно равнище на  
намаляване на потреблението на 
първична енергия.

Or. en

Обосновка

2020 г. наближава. Стопанските участници се нуждаят от сигурно и дългосрочно 
планиране. С оглед постигането на нашата цел за намаляване на CO2 с 80-95 %, от 
важно значение е увеличаване на дела на енергията от възобновяеми енергийни 
източници в енергийния микс, както и по-нататъшното подобряване на енергийната 
ефективност. 
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Системи за подкрепа на 
енергоспестяването
(Настоящето изменение се прилага за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните изменения по 
целия текст.)

Or. en

Обосновка

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 200 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 50 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
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надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

надхвърля 8 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията може да създаде непосилна бюрократична тежест за 
МСП. По тази причина се налага прагът  да бъде увеличен. Съответният праг е по-
близък до приложимите в държавите-членки схеми.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприетите в съответствие с 
настоящия параграф мерки 
гарантират еднаква надеждност на 
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системите за подкрепа на 
енергоспестяването за всички 
участници на пазара. Стимулите за 
енергийна ефективност трябва да се 
гарантират постоянно и в 
дългосрочен план, независимо от 
годишните изменения на бюджета и 
ако е целесъобразно - чрез постепенно 
намаляване. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че алтернативата на системите в подкрепа на 
енергоспестяването не е само вратичка в закона.  Тя следва да осигури допълнително 
енергоспестяване и трябва да предостави същата стабилност на финансовите 
стимули като системите в подкрепа на енергоспестяването.  Фактът, че всяка 
година постоянен приток от пари ще бъде наличен с цел подкрепа на инвестициите в 
областта на енергийната ефективност представлява  голямото предимство на 
системите за подкрепа на енергоспестяването.  Всяка алтернатива трябва да води 
до същия резултат.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предоставят 
стимули и финансова подкрепа, под 
формата на намаляване на данъци 
или субсидии, за  малките и средни 
предприятия и, когато е 
целесъобразно, за домакинствата, за 
да покрият изцяло или частично 
стойността на енергийния одит, да 
приложат системи за управление на 
енергията, да осъществят оценка на 
стойността на жизнения цикъл на 
енергийното оборудване или да 
приложат препоръките на 
енергийния одит или да намалят 
енергийната зависимост.   

Or. en
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Обосновка

Принципът на стимулите следва да бъде подчертан по-категорично.
Доказателствената тежест в случай на оспорване на даден стимул като 
необоснована държавна помощ следва да се носи от Комисията, а не от държавите-
членки, желаещи ад предоставят стимули.   

Изменение 11

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на инсталираните от 
отделни граждани микро 
когенерационни агрегати, 
съответните органи разглеждат 
възможността за заменяне на 
разрешението с обикновено 
уведомяване - „процес на инсталиране 
и информиране“ - на компетентния 
орган. 

Or. en

Обосновка

Настоящето предложение за изменение има за цел премахване на ненужната  
административна процедура, прилагана спрямо микро когенерацията, инсталирана в 
индивидуални помещения и впоследствие укрепване на разработването на посочената 
технология. 
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
Информация и обучение

1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно достъпните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка са 
прозрачни и се разпространяват 
масово 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 инстутиции 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, 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 
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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 е от ключово значение за енергийната ефективност.
Държавите-членки следва да не могат да избегнат отговорността си в тази област.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 14 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) отстраняване на регулаторните 
и нерегулаторните препятствия пред 
използването на договарянето на 
енергийни показатели и други 
договори за финансиране от трети 
лица или услуги за енергоспестяване;

Or. en

Обосновка

Договорни споразумения и други споразумения с финансов характер с трети лица 
представляват важен инструмент за генериране на необходимите финансови ресурси.
Третите лица ще поемат отговорност за необходимите инвестиции, включително 
риска, и частично ще се облагодетелстват от спестяването. Бариерите пред 
посочения иновационен финансов инструмент трябва да бъдат премахнати.



PA\880458BG.doc 15/19 PE472.304v02-00

BG

Изменение 14

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 а
Фондове и механизми на финансиране
1. Без да се засягат членове 107 и 108 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, държавите-членки 
могат да създадат фонд или фондове 
за субсидиране на програми и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност и за насърчаване на 
развитието на пазара на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. Тези мерки могат да 
включват насърчаване на енергийния 
одит и финансовите инструменти за 
енергоспестяване. Фондът, наред с 
другите източници, може да включва 
приходи, придобити от сделки по 
линия на схемата за търговия с 
емисии. 
2. Когато средствата се насочват за 
субсидиране на прилагането на мерки 
за подобряване на енергийната 
ефективност, достъпът до 
средствата следва да се обвърже с 
условието за действително постигане 
на енергоспестяване или подобряване 
на енергийната ефективност.  
Посочените постижения се доказват 
с подходящи средства, като 
сертификати за енергийни 
характеристики за сградите или 
енергийни етикети за продуктите.

Or. en

Обосновка

Финансовите стимули представляват ключов инструмент за насърчаване на 
енергийната ефективност.  Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да 
използват този инструмент. Доказателствената тежест в случай на евентуално 
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наличие на държавна помощ следва да се носи от ГД „Конкуренция“, а не от 
държавите-членки.  Генерираните чрез СТЕ приходи представляват възможен 
източник на финансиране за фондовете на държавите-членки.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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 програми за 
енергийна ефективност, които описват 
начинът, 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 следва най-късно до 1 
януари 2014 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец 
следва да бъде приет в съответствие с 
процедурата за консултиране, посочена 
в член 20, параграф 2. Допълнителните 
доклади трябва във всички случаи да 
включват информацията, посочена в 
Приложение XIV.

Комисията следва най-късно до 30 
септември 2013 г. да предостави 
образец за допълнителните доклади.
Този образец следва да бъде приет в 
съответствие с процедурата за 
консултиране, посочена в член 20, 
параграф 2. Допълнителните доклади 
трябва във всички случаи да включват 
информацията, посочена в Приложение 
XIV. При определянето на 
националните планове за енергийна 
ефективност държавите-членки 
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вземат предвид икономически 
ефективни мерки за енергийна 
ефективност и риска от изместване 
на въглеродни емисии.  

Or. en

Обосновка

Двустепенният подход може да бъде успешен само ако държавите-членки 
предоставят на Комисията информация относно начина, по който възнамеряват да 
постигнат националните индикативни цели. Комисията може също да измени 
предложенията, които не са достатъчно амбициозни.  За да се избегне изместване на 
въглеродни емисии е необходимо да се осигури прилагането на икономически
ефективни мерки. В противен случай държавите-членки проявяват склонност да 
прехвърлят тежестта на енергоемката промишленост и да не прилагат мерките, 
които попадат в обхвата на тяхната отговорност, например стимулите за частния 
строителен сектор.  

Изменение 16

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 2013 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, до 30 септември 2013 г.
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели, ако оценката 
покаже, че неизпълнението на целта 
на Съюза надвишава 1%.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни при какви условия ще се прилага втората стъпка от двустепенния 
подход.
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Изменение 17

Предложение за директива
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа
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 - 20% 
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 
(L91), 
- не надвишават 12% за групата от 15 
държави, които са допустими за 
получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (C15),
- не надвишават 20% за всяка 
държава,
- не са по-ниски от 8% за всяка 
държава, която не е допустима за 
получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (EС-27 без C152),
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- равняват се на поне 5% за всяка 
държава, допустима за получаване на 
финансиране по Кохезионния фонд 
(C15), 
- не представляват абсолютно 
увеличаване на потреблението на 
енергия с повече от 5%.  
__________________
1 държавите L9 включват България, 
Румъния, Латвия, Полша, Естония, 
Унгария, Литва, Словакия и Чешката 
република, вж Евростат, 
Статистика на фокус,  16/2011.
2 Държави C15: Държавите L9 и 
Словения, Португалия, Малта, 
Гърция, Кипър и Испания. 

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 Европейската комисия 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. 


