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Изменение 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване 
на високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат
достатъчно дълъг период, за да 
осигурят на инвеститорите информация 
относно националните планове за 
развитие и да допринесат за стабилна и 
насърчителна инвестиционна среда. 
Новите електрогенериращи инсталации, 
както и съществуващите инсталации, 
които са в процес на значителна 
реконструкция или чийто лиценз се 
подновява, следва да бъдат оборудвани 
с високоефективни когенерационни 
агрегати, оползотворяващи отпадната 
топлина от производството на 
електроенергия. След това тази 
отпадна топлина би могла да се 
пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-
членки следва да приемат такива 
критерии за одобрение на нови 
инсталации, които да осигуряват 
разполагането на инсталации в 
близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да извършат 
цялостна оценка на търсенето на
топлофикационни и охладителни 
системи. Тази оценка следва да 
обхваща достатъчно дълъг период, за да 
осигури на инвеститорите информация 
относно националните планове за 
развитие и да допринесе за стабилна и 
насърчителна инвестиционна среда. 
Новите електрогенериращи инсталации, 
както и съществуващите инсталации, 
които следва да преминат процес на 
значителна реконструкция или чийто 
лиценз се подновява, следва да 
анализират дали е технически и 
икономически приложимо да бъдат 
оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия.
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обаче, държавите-членки следва да 
имат възможност да формулират 
условия за освобождаване от тези 
задължения в случаите, когато са 
изпълнени определени условия.

Or. en

Изменение 246
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия 
доколкото са гарантирани 
достатъчно търсене също и на 
топлинна енергия и рентабилна 
експлоатация на инсталацията, и по-
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следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

нататъшната инфраструктура е или 
вече налице, или може да се изгради 
без големи разходи. След това тази 
отпадна топлина би могла да се пренася 
до местата, където е необходима, чрез 
топлофикационни мрежи. Държавите-
членки могат също така да приемат 
такива критерии за одобрение на нови 
инсталации, които да осигуряват 
разполагането на инсталации в близост 
до точките на консумация на топлинна 
енергия. В този случай държавите-
членки следва да имат възможност да 
формулират условия за освобождаване 
от тези задължения в случаите, когато са 
изпълнени определени условия.

Or. de

Обосновка

Изграждането на когенерационни инсталации насред зелената поляна е безсмислено. 
Те не могат обаче и да се изграждат винаги в непосредствена близост до 
възможните потребители, както внушава Комисията – например в центровете на 
жилищните комплекси. Изборът на местоположение трябва да се остави, както 
досега, на местните органи, като се води диалог не на последно място и с жителите 
и другите заинтересовани страни. Освен това винаги трябва да се гарантира и 
рентабилността на експлоатацията.

Изменение 247
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
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високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи и да 
оценят социално-икономическите и 
търговските основания за това. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия, 
когато това е приложимо от 
техническа, социалноикономическа и 
търговска гледна точка. След това 
тази отпадна топлина би могла да се 
пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. en

Изменение 248
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи, когато 
това е подходящо за техния климат и 
селищна структура. Тези планове 
следва да обхващат достатъчно дълъг 
период, за да осигурят на инвеститорите 
информация относно националните 
планове за развитие и да допринесат за 
стабилна и насърчителна инвестиционна 
среда. Новите електрогенериращи 
инсталации, както и съществуващите 
инсталации, които са в процес на 
значителна реконструкция или чийто 
лиценз се подновява, следва да бъдат 
оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. en
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Изменение 249
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз.
Държавите-членки следва да 
изготвят национални планове за 
разработване на високоефективни 
когенерационни инсталации и 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи. Тези планове 
следва да обхващат достатъчно дълъг 
период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и 
да допринесат за стабилна и 
насърчителна инвестиционна среда. 
Новите електрогенериращи 
инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които 
са в процес на значителна 
реконструкция или чийто лиценз се 
подновява, следва да бъдат оборудвани 
с високоефективни когенерационни 
агрегати, оползотворяващи 
отпадната топлина от 
производството на електроенергия. 
След това тази отпадна топлина би 
могла да се пренася до местата, 
където е необходима, чрез 
топлофикационни мрежи. За тази 
цел държавите-членки следва да 
приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които 
да осигуряват разполагането на 
инсталации в близост до точките на 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз.
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консумация на топлинна енергия. От 
друга страна, обаче, държавите-
членки следва да имат възможност да 
формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. en

Изменение 250
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване 
на високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат 
достатъчно дълъг период, за да
осигурят на инвеститорите 
информация относно националните 
планове за развитие и да допринесат 
за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, 
както и съществуващите 
инсталации, които са в процес на 
значителна реконструкция или чийто 
лиценз се подновява, следва да бъдат 
оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната 
топлина от производството на 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки насърчават 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи.
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електроенергия. След това тази 
отпадна топлина би могла да се 
пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-
членки следва да приемат такива 
критерии за одобрение на нови 
инсталации, които да осигуряват 
разполагането на инсталации в 
близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да 
имат възможност да формулират 
условия за освобождаване от тези 
задължения в случаите, когато са 
изпълнени определени условия.

Or. en

Изменение 251
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
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съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, могат
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
могат да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. ro

Изменение 252
Robert Goebbels

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
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инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия. За насърчаване на 
инвестициите в сектора на 
когенерационните системи тези 
инсталации не следва да попадат 
принудително в приложното поле на 
Директива 2003/87 ЕО от 13 
октомври 2003 г.

Or. de

Обосновка

Операторите на когенерационните инсталации следва да могат да избират свободно 
дали да участват в търговията с квоти за емисии.

Изменение 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer



AM\882687BG.doc 13/125 PE475.874v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат
достатъчно дълъг период, за да
осигурят на инвеститорите информация 
относно националните планове за 
развитие и да допринесат за стабилна и 
насърчителна инвестиционна среда. 
Новите електрогенериращи 
инсталации, както и съществуващите 
инсталации, които са в процес на 
значителна реконструкция или чийто 
лиценз се подновява, следва да бъдат 
оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални анализи на потенциала за 
разработване на високоефективни 
когенерационни инсталации и 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи. Държавите-
членки следва да се стремят да 
осигурят на инвеститорите информация 
относно националните планове за 
развитие за достатъчно дълъг период, 
което би допринесло за стабилна и 
насърчителна инвестиционна среда. 
Когато резултатите от 
икономически анализ са 
положителни, новите
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
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определени условия. При приемане на 
критерии за одобрение, държавите-
членки следва да гарантират пълно 
спазване на регионалните и местните 
правомощия по отношение на 
устройственото планиране.

Or. en

Изменение 254
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване
на високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с
високоефективни когенерационни 
агрегати, оползотворяващи отпадната 
топлина от производството на 
електроенергия. След това тази отпадна 
топлина би могла да се пренася до 
местата, където е необходима, чрез 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за вземане под 
внимание на потенциала за
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да вземат предвид приложимостта 
на инсталирането на
високоефективни когенерационни 
агрегати, оползотворяващи отпадната 
топлина от производството на 
електроенергия. След това тази отпадна 
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топлофикационни мрежи. За тази цел 
държавите-членки следва да приемат 
такива критерии за одобрение на нови 
инсталации, които да осигуряват
разполагането на инсталации в близост 
до точките на консумация на топлинна 
енергия. От друга страна, обаче, 
държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

топлина би могла да се пренася до 
местата, където е необходима, чрез 
топлофикационни мрежи. За тази цел 
държавите-членки следва да приемат 
такива критерии за одобрение на нови 
инсталации, които да проучват 
потенциала за разполагането на 
инсталации в близост до точките на 
консумация на топлинна енергия. От 
друга страна, обаче, държавите-членки 
следва да имат възможност да 
формулират условия за освобождаване 
от тези задължения в случаите, когато са 
изпълнени определени условия.

Or. en

Изменение 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 
дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
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или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени
определени условия.

или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия, 
когато това е приложимо от 
техническа, икономическа и 
търговска гледна точка. След това 
тази отпадна топлина би могла да се 
пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. en

Изменение 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи. Тези 
планове следва да обхващат достатъчно 

(23) Високоефективната когенерация 
(CHP) и топлофикационните и 
квартални охладителни системи (district 
heating and cooling) са със значителен 
потенциал за спестяване на първична 
енергия, който като цяло не се 
оползотворява в Европейския съюз. 
Държавите-членки следва да изготвят 
национални планове за разработване на 
високоефективни когенерационни 
инсталации и топлофикационни и 
квартални охладителни системи, които 
оценяват социалноикономическите 
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дълъг период, за да осигурят на 
инвеститорите информация относно 
националните планове за развитие и да 
допринесат за стабилна и насърчителна 
инвестиционна среда. Новите 
електрогенериращи инсталации, както и 
съществуващите инсталации, които са в 
процес на значителна реконструкция 
или чийто лиценз се подновява, следва 
да бъдат оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

разходи. Тези планове следва да 
обхващат достатъчно дълъг период, за 
да осигурят на инвеститорите 
информация относно националните 
планове за развитие и да допринесат за 
стабилна и насърчителна инвестиционна 
среда. Новите електрогенериращи 
инсталации, както и съществуващите 
инсталации, които са в процес на 
значителна реконструкция или чийто 
лиценз се подновява, следва да бъдат 
оборудвани с високоефективни 
когенерационни агрегати, 
оползотворяващи отпадната топлина от 
производството на електроенергия. След 
това тази отпадна топлина би могла да 
се пренася до местата, където е 
необходима, чрез топлофикационни 
мрежи. За тази цел държавите-членки 
следва да приемат такива критерии за 
одобрение на нови инсталации, които да 
осигуряват разполагането на инсталации 
в близост до точките на консумация на 
топлинна енергия. От друга страна, 
обаче, държавите-членки следва да имат 
възможност да формулират условия за 
освобождаване от тези задължения в 
случаите, когато са изпълнени 
определени условия.

Or. en

Изменение 257
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Промишлените предприятия, 
които използват отпадъчна топлина 
от електроцентрали като 
технологична отпадна топлина, 
трябва да получат преференциални 
цени, като разходите за тази енергия 
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следва да бъдат освободени от 
данъчно облагане.

Or. pl

Обосновка

Понастоящем значително количество от първичната енергия се отделя в околната 
среда като топлина, без да бъде използвано, особено там, където 
топлоелектрическите станции са отдалечени от градовете.

Изменение 258
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Химичните вещества, 
предназначени за използване като 
синтетични горива, придружаващи 
когенерацията на ток или на топлина 
от изкопаеми горива, следва да бъдат 
обект на данъчни преференции.

Or. pl

Обосновка

Съществуват технологии, които значително намаляват емисиите на CO2 в 
атмосферата; този газ е необходим субстрат за производството на синтетични 
горива.

Изменение 259
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С оглед да се увеличи 
прозрачността за крайния 
потребител, за да бъде той в 

заличава се
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състояние да избира между 
електроенергия от когенерация и 
електроенергия, произведена чрез 
други технологии, произходът на 
високоефективна когенерация следва 
да се удостоверява въз основа на 
хармонизирани референтни 
стойности на к.п.д. Схемите за 
гаранции за произход сами по себе си 
не предоставят право на 
облагодетелстване от националните 
схеми за подпомагане. Важно е всяка 
електроенергия, произведена чрез 
високоефективна когенерация, да 
може да бъде обхваната чрез 
гаранции за произход. Следва да има 
разграничение между гаранциите за 
произход и заменяемите 
сертификати.

Or. en

Изменение 260
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С оглед да се увеличи 
прозрачността за крайния 
потребител, за да бъде той в 
състояние да избира между 
електроенергия от когенерация и 
електроенергия, произведена чрез 
други технологии, произходът на 
високоефективна когенерация следва 
да се удостоверява въз основа на 
хармонизирани референтни 
стойности на к.п.д. Схемите за 
гаранции за произход сами по себе си 
не предоставят право на 
облагодетелстване от националните 
схеми за подпомагане. Важно е всяка 
електроенергия, произведена чрез 

заличава се
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високоефективна когенерация, да 
може да бъде обхваната чрез 
гаранции за произход. Следва да има 
разграничение между гаранциите за 
произход и заменяемите 
сертификати.

Or. en

Изменение 261
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С оглед да се увеличи 
прозрачността за крайния потребител, за 
да бъде той в състояние да избира 
между електроенергия от когенерация и 
електроенергия, произведена чрез други 
технологии, произходът на 
високоефективна когенерация следва да 
се удостоверява въз основа на 
хармонизирани референтни стойности 
на к.п.д. Схемите за гаранции за 
произход сами по себе си не 
предоставят право на 
облагодетелстване от националните 
схеми за подпомагане. Важно е всяка 
електроенергия, произведена чрез 
високоефективна когенерация, да 
може да бъде обхваната чрез гаранции 
за произход. Следва да има 
разграничение между гаранциите за 
произход и заменяемите сертификати.

(25) С оглед да се увеличи 
прозрачността за крайния потребител, за 
да бъде той в състояние да избира 
между електроенергия от когенерация и 
електроенергия, произведена чрез други 
технологии, държавите-членки следва 
да имат възможност да 
удостоверяват  произхода на 
високоефективна когенерация въз 
основа на хармонизирани референтни 
стойности на к.п.д. Ако държава-
членка реши да направи това, е важно 
всяка електроенергия, включително 
вятърната и слънчевата, както и 
ядрената, добиваната от въглища, 
природен газ, от електроцентралите 
на приливни вълни, от ядрен синтез и 
други технологии на бъдещето, да 
бъде обхваната чрез гаранции за 
произход. В случай на комбинирана 
електроенергия от различни 
източници следва да се посочи 
съответния процентен дял на 
енергията от отделните източници, 
включително разходите, както и 
допълнителните разходи в такава 
информация, за да се гарантира пълна 
прозрачност.  Следва да има 
разграничение между гаранциите за 
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произход и заменяемите сертификати и 
схемите за гаранции за произход сами 
по себе си не предоставят право на 
облагодетелстване от националните 
схеми за подпомагане.

Or. de

Обосновка

Ако ЕС се отнесе сериозно към прозрачността, клиентът трябва да бъде информиран 
и за съответните разходи, не само за произхода/начина на производство на неговата 
електроенергия, респективно топлинна енергия. Ако държавата-членка избере схема 
за гаранции, то тази схема следва да включва всички енергийни носители и начини на 
производство. Съответните допълнителни разходи трябва да се поемат от клиента 
– и следва също да бъдат отразени.

Изменение 262
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“.

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“, при условие че са спазени 
най-високите стандарти за 
ефективност, за да се постигне целта 
на Директивата.

Or. de
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Обосновка

Големите инсталации най-често са по-ефективни от множество малки инсталации. 
Когато целта повишаване на енергийната ефективност се приеме сериозно, 
принципът „Мисли първо за малките“ не трябва е в неин ущърб. Съответно и към 
малките инсталации следва да се предявят най-високи изисквания за енергийна 
ефективност.

Изменение 263
Ivo Belet

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“.

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“. В тази връзка, 
инсталирането на микро 
когенерационни агрегати в отделни 
помещения следва да се улесни.

Or. en

Изменение 264
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъде взета под внимание (26) Следва да бъде взета под внимание 
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специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“.

специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“. По-специално, 
инсталирането на микро 
когенерационни агрегати в отделни 
помещения следва да се улесни.

Or. en

Обосновка

Това изменение гласи, че административните процедури за инсталирането на микро 
когенерационни агрегати следва да бъдат опростени във възможно най-голяма 
степен.

Изменение 265
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“.

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“. По-специално, 
инсталирането на микро 



PE475.874v01-00 24/125 AM\882687BG.doc

BG

когенерационни агрегати в отделни 
помещения следва да се улесни.

Or. en

Изменение 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“.

(26) Следва да бъде взета под внимание 
специфичната структура на секторите на 
когенерационните системи и на 
топлофикационните и кварталните 
охладителни системи, които включват 
много малки и средни производители, 
по-специално при прегледа на 
административните процедури за 
получаване на разрешение за 
изграждане на когенерационни 
мощности или съответни мрежи, 
прилагайки принципа „Мисли първо за 
малките“. По-специално, 
инсталирането на микро 
когенерационни агрегати в отделни 
помещения следва да се улесни.

Or. en

Изменение 267
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Повечето предприятия в ЕС са 
малки и средни предприятия (МСП). Те 
представляват за ЕС един огромен 
потенциал за енергоспестяване. С оглед 

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

да им се помогне да предприемат мерки 
за енергийна ефективност, държавите-
членки следва да въведат благоприятна 
нормативна рамка, за осигуряване за 
малките и средните предприятия на 
техническо съдействие и целенасочена 
информация. В идеалния случай тогава 
МСП също ще бъдат отговорни за 
прилагане на енергийната 
ефективност и енергоспестяването, 
така че там да се създадат нови 
работни места или най-малкото да се 
запазят наличните.

Or. de

Изменение 268
Giles Chichester

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Повечето предприятия в ЕС са 
малки и средни предприятия (МСП). Те 
представляват за ЕС един огромен 
потенциал за енергоспестяване. С оглед 
да им се помогне да предприемат мерки 
за енергийна ефективност, държавите-
членки следва да въведат благоприятна 
нормативна рамка, за осигуряване за 
малките и средните предприятия на 
техническо съдействие и целенасочена 
информация, като същевременно 
припомня, че най-добрият стимул за 
МСП трябва да бъдат финансовите 
икономии, постигнати чрез мерки за 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 269
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 270
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 271
Herbert Reul
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Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

същевременно се гарантира защита 
на поверителните данни, ако са 
налице съществени различния между 
действителните нива на енергийна 
ефективност и нивата, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. В този случай Комисията, 
заедно с държавите-членки и 
операторите следва да сътрудничи за 
намиране на решения за повишаване 
на енергийната ефективност без да се 
нарушава конкуренцията.

Or. de

Обосновка

Изключенията в Директивата за СТЕ на ЕС имат своя смисъл и трябва да се запазят 
– преди всичко те не могат да се регламентират с друга директива. От решаващо 
значение е не въвеждането на още правни задължения, а много повече намирането на 
решения, които да гарантират и занапред конкурентоспособността на местната 
промишленост. Тук силно застрашена е именно (петро)химическата промишленост.

Изменение 272
Edit Herczog

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността енергийната 
ефективност е включена сред 
критериите за определяне на най-
добрите налични техники, които следва 
да служат като референтна основа при 
определянето на условията за 
комплексните разрешителни за 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
тази директива, включително горивните 

(28) В Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. относно емисиите от 
промишлеността енергийната 
ефективност е включена сред 
критериите за определяне на най-
добрите налични техники, които следва 
да служат като референтна основа при 
определянето на условията за 
комплексните разрешителни за 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
тази директива, включително горивните 



PE475.874v01-00 30/125 AM\882687BG.doc

BG

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

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

Or. en
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Обосновка

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. The draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. The decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Изменение 273
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността. С оглед да се осигури 
постигането на значителни подобрения 
на енергийната ефективност в 
инсталациите за производство на 
електроенергия и топлинна енергия и 
рафинериите за нефт и газ, 
действителните нива на енергийна 
ефективност трябва да се следят и 
сравняват със съответните нива на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Комисията трябва да сравнява 
нивата на енергийна ефективност и да 
разглежда възможното предлагане на 
допълнителни мерки в рамките на 
Директива 2010/75/ЕО, ако са налице 
съществени различния между 
действителните нива на енергийна 
ефективност и нивата, постигани при 
прилагането на най-добрите налични 
техники. Събраната информация 
относно действителните стойности на 
енергийната ефективност следва също 
да се използва и при прегледа на 
хармонизираните референтни стойности 
за ефективността за разделното 
производство на електроенергия и 
топлинна енергия, формулирани в 
Решение 2007/74/ЕО на Комисията от 21 
декември 2006 г.

Or. en

Обосновка

Директивата относно емисиите от промишлеността (2010/75/ЕО) вече е установила 
рамка за енергийните оператори за инвестиране в ефективни електропроизводствени 
инсталации въз основа на най-добрите налични техники. Поради това ново регулиране, 
като установяването на нови стандарти за ефективност, е излишно и може видимо 
да се препокрие с Директивата относно емисиите от промишлеността.
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Изменение 274
Edit Herczog

Предложение за директива
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Всяка мярка в настоящата 
директива, която се прилага за 
енергоемки промишлени сектори, 
признати като изложени на 
значителен риск от изтичане на 
въглерод съгласно Европейската схема 
за търговия с квоти за емисии, трябва 
да взема под внимание 
конкурентоспособността на тези 
промишлени сектори и поради това 
следва да е разходоефективна.

Or. en

Обосновка

Високата цена на енергията, допълнена от Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии, е основният фактор за подобряване на енергийната ефективност и 
намаляване на емисиите за промишлени сектори, изложени на международна 
конкуренция.

Изменение 275
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Държавите членки следва да 
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови 

(29) Държавите членки следва да 
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови
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производители на електроенергия, 
използващи високоефективна 
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Производителите на електроенергия от 
инсталации с високоефективна 
когенерация следва да имат възможност 
да провеждат тръжни процедури за 
дейностите по свързване. Следва да се 
улесни достъпът до електроенергийната 
мрежа на електроенергия, произведена 
чрез високоефективна когенерация, 
особено по отношение на малките и 
микро когенерационни агрегати.

производители на електроенергия, 
използващи високоефективна 
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Производителите на електроенергия от 
инсталации с високоефективна 
когенерация следва да имат възможност 
да провеждат тръжни процедури за 
дейностите по свързване. Следва да се 
улесни достъпът до електроенергийната
мрежа на електроенергия, произведена 
чрез високоефективна когенерация, 
особено по отношение на малките и 
микро когенерационни агрегати. По-
специално трябва де са гарантира, че 
за този вид електроенергия има 
приоритетен достъп до мрежата 
пред електроенергията от 
възобновяеми източници, тъй като 
по друг начин не може да се 
гарантира висока ефективност на 
електроенергията и топлинната или 
охлаждащата енергия. 

Or. de

Обосновка

Посредством постоянното нарастване на производството на електроенергия от 
възобновяеми източници, без ясни правила за приоритет до няколко години ще се 
стигне до конфликт между електроенергията от когенерационни инсталации и 
електроенергията от инсталации за възобновяеми източници. Тъй като 
когенерационните инсталации произвеждат два продукта наведнъж, приоритет 
трябва да се даде на тях, за да се избегнат скъпи акумулатори на топлина и студ. 
Само изграждането на акумулатори за електроенергия в близките десетилетия ще 
доведе до значителни допълнителни разходи.
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Изменение 276
András Gyürk

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Държавите членки следва да 
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови 
производители на електроенергия, 
използващи високоефективна 
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005.
Производителите на електроенергия 
от инсталации с високоефективна 
когенерация следва да имат 
възможност да провеждат тръжни 
процедури за дейностите по 
свързване. Следва да се улесни достъпът 
до електроенергийната мрежа на 
електроенергия, произведена чрез 
високоефективна когенерация, особено 
по отношение на малките и микро 
когенерационни агрегати.

(29) Държавите членки следва да 
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови 
производители на електроенергия, 
използващи високоефективна 
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Следва да се улесни достъпът до 
електроенергийната мрежа на 
електроенергия, произведена чрез 
високоефективна когенерация, особено 
по отношение на малките и микро 
когенерационни агрегати.

Or. en
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Изменение 277
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Държавите членки следва да
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови 
производители на електроенергия, 
използващи високоефективна 
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Производителите на електроенергия от 
инсталации с високоефективна 
когенерация следва да имат възможност 
да провеждат тръжни процедури за 
дейностите по свързване. Следва да се 
улесни достъпът до електроенергийната 
мрежа на електроенергия, произведена 
чрез високоефективна когенерация, 
особено по отношение на малките и 
микро когенерационни агрегати.

(29) Държавите членки следва да 
формулират, въз основа на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, правила, уреждащи 
поемането и споделянето на разходи за 
свързване към енергийните мрежи и за 
подсилване на мрежите, както и за 
техническо адаптиране, необходимо за 
включване в мрежите на нови 
производители на електроенергия, 
използващи високоефективна
когенерация, като се вземат предвид 
указанията и правилниците, разработени 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, както и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно условията за 
достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Следва да се гарантира, че разходите 
са справедливо разпределени между 
отделните участници.
Производителите на електроенергия от 
инсталации с високоефективна 
когенерация следва да имат възможност 
да провеждат тръжни процедури за 
дейностите по свързване. Следва да се 
улесни достъпът до електроенергийната 
мрежа на електроенергия, произведена 
чрез високоефективна когенерация, 
особено по отношение на малките и 
микро когенерационни агрегати.
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Or. en

Изменение 278
Gaston Franco

Предложение за директива
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) В съответствие с Директива 
2009/72/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. и 
Директива 2009/73/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г., операторите на 
разпределителни системи са 
отговорни за гарантиране на 
енергийна ефективност по време на 
експлоатацията, поддръжката и 
разработването на 
разпределителната система. Тази 
отговорност следва ясно да включва 
активно развиване на енергийна 
ефективност към свързани 
потребители и потенциални нови 
потребители, и всички необходими 
непреки действия, които могат да 
улеснят това, като инвестиции в 
програми за научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
енергийната ефективност, 
ангажиране с местни органи или 
обучение за местния бизнес.

Or. en

Обосновка

Ролята на операторите на разпределителни системи следва да бъде подчертана в 
съответствие с член 12.

Изменение 279
Herbert Reul



PE475.874v01-00 38/125 AM\882687BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

В рамките на ЕС има големи разлики в процента на безработицата. Със съответните 
езикови познания именно висококвалифицираните работници биха могли да се 
възползват от значително по-голям пазар на труда.

Изменение 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 281
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е да продължи 
развитието на пазара за енергийни 
услуги, за да се осигури присъствието 
както на търсене, така и на предлагане 
на енергийни услуги. За тази цел може 
да допринесе наличието на прозрачност, 
например чрез съставянето на списъци 
на доставчиците на енергийни услуги. 
За стимулиране на търсенето могат да 
спомогнат и примерни договори и 
указания, по-специално за сключването 
на договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат. Както и при други 
разновидности на договорите за 
финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 

(31) Необходимо е да продължи 
развитието на пазара за енергийни 
услуги, за да се осигури присъствието 
както на търсене, така и на предлагане 
на енергийни услуги. За тази цел може 
да допринесе наличието на прозрачност, 
например чрез съставянето на списъци 
на доставчиците на енергийни услуги. 
За стимулиране на търсенето могат да 
спомогнат и примерни договори и 
указания, по-специално за сключването 
на договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат. Както и при други 
разновидности на договорите за 
финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 
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на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна.

на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна. Въпреки 
това в същото време трябва да се 
гарантира, че се предлагат не само 
мерки с бърза възвръщаемост, а
комбинация от различни мерки, за да 
се гарантира, че бързо ще се 
предприемат също и по-мащабни, 
следователно и по-скъпо струващи 
мерки.

Or. de

Обосновка

Доставчиците на енергийни услуги предпочитат мерки, които бързо се амортизират. 
При все това, когато в сферата на сградостроителството действително има 
стремеж към категорично намаляване на енергопотреблението с поглед към 2050 г., 
бързо трябва да се предприемат и скъпо струващи мерки. Едва съчетанието между 
двете, една добра комбинация, която може да се рефинансира за 10 до 20 г., може да 
гарантира траен успех.

Изменение 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е да продължи 
развитието на пазара за енергийни 
услуги, за да се осигури присъствието 
както на търсене, така и на предлагане 
на енергийни услуги. За тази цел може 
да допринесе наличието на прозрачност, 
например чрез съставянето на списъци 
на доставчиците на енергийни услуги. 
За стимулиране на търсенето могат да 
спомогнат и примерни договори и 
указания, по-специално за сключването 
на договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат. Както и при други 
разновидности на договорите за 

(31) Сключването на договор за 
енергоспестяване(„energy performance 
contracting“) включва широк набор от 
механизми, които откриват 
възможности за въвеждане на 
технологии и решения с по-голяма 
енергийна ефективност. Необходимо е 
да продължи развитието на пазара за 
енергийни услуги, за да се осигури 
присъствието както на търсене, така и 
на предлагане на енергийни услуги по 
открит и прозрачен начин. За тази цел 
може да допринесе наличието на 
прозрачност, например чрез съставянето 
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финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 
на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна.

на списъци на доставчиците на 
енергийни услуги. За стимулиране на 
търсенето могат да спомогнат и 
примерни договори и указания, по-
специално за сключването на договори 
за енергоспестяване с гарантиран 
резултат. Както и при други 
разновидности на договорите за 
финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 
на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна. Пазарът на 
сключване на договори за 
енергоспестяване не следва да бъде 
дискриминационен към доставчиците 
на енергийни услуги.

Or. en

Изменение 283
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е да продължи 
развитието на пазара за енергийни 
услуги, за да се осигури присъствието 
както на търсене, така и на предлагане 
на енергийни услуги. За тази цел може 
да допринесе наличието на прозрачност, 
например чрез съставянето на списъци 
на доставчиците на енергийни услуги. 
За стимулиране на търсенето могат да 
спомогнат и примерни договори и 
указания, по-специално за сключването 
на договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат. Както и при други 
разновидности на договорите за 

(31) Необходимо е да продължи 
развитието на пазара за енергийни 
услуги, за да се осигури присъствието 
както на търсене, така и на предлагане 
на енергийни услуги по открит и 
прозрачен начин. За тази цел може да 
допринесе наличието на прозрачност, 
например чрез съставянето на списъци 
на доставчиците на енергийни услуги. 
За стимулиране на търсенето могат да 
спомогнат и примерни договори и 
указания, по-специално за сключването 
на договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат. Както и при други 
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финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 
на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна.

разновидности на договорите за 
финансиране от трета страна, 
получателят на енергийната услуга по 
договора за енергоспестяване с 
гарантиран резултат избягва 
инвестиционните разходи, като 
използва част от финансовата стойност 
на енергоспестяването, за да изплати 
инвестицията, направена изцяло или 
частично от третата страна.

Or. ro

Изменение 284
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се идентифицират 
и отстранят регулаторните и 
нерегулаторните препятствия пред 
използването на договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
и други видове договори за 
финансиране от трета страна на 
инвестиции за енергоспестяване. Тези 
препятствия включват счетоводни 
правила и практики, които затрудняват 
адекватното отразяване на инвестициите 
и на годишните финансови икономии в 
резултат от мерките за подобряване на 
енергийната ефективност в 
счетоводните отчети за целия жизнен 
цикъл на инвестицията. Препятствията 
пред реновирането на съществуващия 
сграден фонд във връзка с 
разпределянето на стимулите между 
различните участници също следва да 
бъдат преодолени на национално 
равнище.

(32) Необходимо е да се идентифицират 
и отстранят административните
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия пред използването на 
договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат и други видове 
договори за финансиране от трета 
страна на инвестиции за 
енергоспестяване. Тези препятствия 
включват счетоводни правила и 
практики, които затрудняват 
адекватното отразяване на инвестициите 
и на годишните финансови икономии в 
резултат от мерките за подобряване на 
енергийната ефективност в 
счетоводните отчети за целия жизнен 
цикъл на инвестицията. Препятствията 
пред реновирането на съществуващия 
сграден фонд във връзка с 
разпределянето на стимулите между 
различните участници и достъпа до 
различни средства за финансиране
също следва да бъдат преодолени на 
национално равнище.
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Or. ro

Изменение 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно Структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, както и осигуряване на нови 
умения за насърчаване на заетостта в 
сектора на енергийната ефективност.

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно разнообразните налични 
европейски фондове като 
Структурните фондове и Кохезионния 
фонд, но също и новите и новаторски 
фондове като фонда „Elena“ и 
Европейския фонд за енергийна 
ефективност, за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, както и осигуряване на нови 
умения за насърчаване на заетостта в 
сектора на енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 286
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно Структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, както и осигуряване на нови 
умения за насърчаване на заетостта в 
сектора на енергийната ефективност.

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно Структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, стимулиране на 
строителството на сгради с почти 
нулево енергопотребление най-късно
до края на 2020 г., както и осигуряване 
на нови умения за насърчаване на 
заетостта в сектора на енергийната 
ефективност.

Or. de

Обосновка

Директивата относно енергийните характеристики на сградите предвижда, че едва 
след 1 януари 2021 г. могат да се строят сгради с почти нулево енергопотребление. 
Въпреки това е целесъобразно още днес да се създадат стимули за изграждането на 
такива сгради. Едно такова насърчаване естествено следва да се прекрати, при 
положение, че и без него се строят само сгради с почти нулево енергопотребление.

Изменение 287
Владимир Уручев

Предложение за директива
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно Структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, както и осигуряване на нови 
умения за насърчаване на заетостта в 
сектора на енергийната ефективност.

(33) Държавите-членки и областите 
следва да бъдат насърчени да използват 
пълноценно Структурните фондове и 
Кохезионния фонд за стимулиране на 
инвестиции в мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. Инвестициите 
в енергийна ефективност могат да 
допринесат към икономическия растеж, 
заетостта, иновациите и намаляването 
на енергийната бедност на 
домакинствата и поради това 
осъществяват положителен принос към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 
Потенциалните области за финансиране 
включват мерки за енергийна 
ефективност в обществени и жилищни 
сгради, както и осигуряване на нови 
умения за насърчаване на заетостта в 
сектора на енергийната ефективност и 
също финансирането на 
енергоефективни нови сгради.

Or. 

Изменение 288
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 

заличава се
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Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

Or. en

Обосновка

Количеството квоти по Европейската схема за търговия с емисии се определя от 
Директивата за Европейската схема за търговия с квоти за емисии, поради което 
настоящата Директива за енергийна ефективност не е правилното място за промяна 
на ограничението за количеството квоти. Европейската схема за търговия с емисии е 
избрана да бъде пазарен инструмент за намаляване на емисиите на CO2 и не следва да 
има други актове, които да манипулират цената на квотите и да създават 
несигурност на пазара на емисии.

Изменение 289
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Европейската схема за търговия с емисии е пазарен инструмент за намаляване на 
емисиите на CO2. По време на следващия етап на Европейската схема за търговия с 
емисии за периода 2013–2020 г., постепенно намаляващото ограничение (максимално 
количество квоти) ще отведе емисиите на CO2 към установената цел. Цената на 
квотите не се влияе от каквито и да било органи, за да се избегне объркване на пазара.

Изменение 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

заличава се

Or. en

Изменение 291
Konrad Szymański

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 

заличава се
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енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

Or. en

Изменение 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

заличава се

Or. en

Изменение 293
Paul Rübig
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, 
Комисията ще трябва да наблюдава 
въздействието на новите мерки върху 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии (ETS), с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Европейската схема за търговия с емисии трябва да продължи да бъде предимно 
инструмент за намаляване на европейските промишлени емисии на парникови газове 
до 2020 г. и след това, по разходоефективен начин. Важно е регулаторът да се 
въздържа от ненужна намеса по отношение на пазарните механизми за ръководене на 
цената на квотите. Всяко пряко или непряко средство за временно или постоянно 
изменяне на тази цел, например за компенсиране на последиците от мерките за 
енергийна ефективност върху цената на емисиите, би оказало неблагоприятно 
въздействие върху функционирането на пазара.

Изменение 294
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергоспестяването, Комисията ще 
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ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения.

трябва да наблюдава въздействието на 
новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения.Това предполага, че 
икономиката може да разчита на 
стабилни законови рамки. Всяко 
изменение на приетата схема за 
търговия с квоти за емисии преди 
2020 г., което създава допълнителни 
пречки, следователно трябва да се 
изключи, за да се гарантира 
сигурността на инвестициите и 
планирането.

Or. de

Обосновка

Комисията възнамерява да намали броя на сертификатите за CO2  и така да увеличи 
тяхната цена. Планирането на подобна намеса от органите противоречи 
фундаментално на идеята за система на пазарна икономика и освен това създава 
несигурност за инвеститорите и кредиторите. По този начин се постига обратното 
на онова, което е необходимо: инвестициите не се стимулират, не се откриват нови 
работни места, не се внедряват енергийно ефективни технологии.

Изменение 295
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
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Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, 
които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), и обратно, да отчете 
и положителното въздействие на 
схемата за търговия с квоти за 
емисии върху осъществяването на 
целта за двадесетпроцентно 
подобрение на енергийната 
ефективност.

Or. de

Изменение 296
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения.

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава и да взема 
предвид въздействието на новите мерки 
върху прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения. Предложените мерки 
в настоящата директива не трябва 
да се припокриват с разпоредбите на 
Директива 2003/87ЕО, за да не се 
нарушава функционирането на 
търговията с квоти за емисии.

Or. ro

Изменение 297
Bendt Bendtsen
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Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения.

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще наблюдава въздействието на новите 
мерки върху прилагането на Директива 
2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS) и ще предприеме 
мерки за установяване на минимална 
цена на въглерода, за да се гарантира, 
че пазарът на търговия с емисии 
функционира в съответствие със
своята първоначална цел, с цел да се 
запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените в 
Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения.

Or. en

Обосновка

Необходимо е известно разяснение по отношение на това какви конкретни мерки 
може да предприеме Комисията, за да може Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии да стимулира инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници.

Изменение 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения.

(34) При реализацията на целта за 
двадесетпроцентно подобрение на 
енергийната ефективност, Комисията 
ще трябва да наблюдава въздействието 
на новите мерки върху прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО за създаването на 
Европейската схема за търговия с квоти 
за емисии (ETS), с цел да се запазят 
стимулите в рамките на Схемата, които 
облагодетелстват инвестициите в 
нисковъглеродни технологии и 
подготвят включените в Схемата 
сектори за необходимите бъдещи 
нововъведения, без да се засягат
разпоредбите за прилагане на 
Европейската схема за търговия с 
квоти за емисии.

Or. en

Обосновка

Следва да се разясни, че намеса от страна на Комисията като заделяне на квоти за 
емисии на CO2, предназначени за периода на търговия 2013–2020 г., не е възможна. В 
противен случай участниците на пазара и органите не биха имали правна сигурност, а 
инвестиционните решения, ориентирани към бъдещето, включително по отношение 
на енергийна ефективност, биха били по-трудни.

Изменение 299
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Директива 2006/32/ЕО изисква от 
държавите-членки да приемат и да се 
стремят да постигнат национална 
индикативна цел за общо 
енергоспестяване в размер на 9 % до 
2016 г., която следва да бъде постигната 
чрез реализация на енергийни услуги и 

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

други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност. В тази 
директива се посочва, че вторият план 
за енергийна ефективност, приет от 
държавите-членки, по целесъобразност 
и при необходимост следва да се 
допълва от предложения на 
Европейската комисия за допълнителни 
мерки, включително удължаване на 
периода за изпълнение на целите. Ако в 
доклада се заключи, че напредъкът по 
отношение на индикативните 
национални цели, определени в тази 
директива, е недостатъчен, тези 
предложения следва да са насочени към 
равнището и характера на целите. В 
Оценката на въздействието, която 
придружава настоящата директива, е 
констатирано, че държавите-членки са 
на път да изпълнят целта от 9 % (която е 
значително по-малко амбициозна в 
сравнение с приетата впоследствие цел 
за постигането до 2020 г. на 
двадесетпроцентно енергоспестяване на 
фона на прогнозите от 2007 г.). 
Затова вече не е необходимо да се 
представят правнообвързващи
инструменти в настоящата 
директива. Държавите-членки, които 
евентуално няма да достигнат 
поставената за 2016 г. цел, следва 
въпреки това да се насърчат да 
приложат по-нататъшни 
мерки.Заедно с това могат да се 
вземат под внимание и задължителни 
мерки.

Or. de

Обосновка

Ако повечето държави-членки показват, че са в състояние да изпълнят целта за 
енергоспестяване в размер на 9 %, вече няма да има смисъл да се въвеждат 
многобройни задължителни инструменти, както предлага Комисията. За да се 
изпълни целта от 9 %, държавите членки е трябвало вече да са въвели многобройни 
инструменти. Целесъобразен би бил следователно обменът на най-добри практики 
между тях.
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Изменение 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 301
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 302
Adam Gierek

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Въпреки че с настоящата директива 
се отменя Директива 2006/32/ЕО, член 4 
от Директива 2006/32/ЕО следва да 
продължи да се прилага до крайния срок 
за постигане на целта от 9 %.

(36) Въпреки че с настоящата директива 
се отменя Директива 2006/32/ЕО, член 4 
от Директива 2006/32/ЕО следва да 
продължи да се прилага до крайния срок 
за постигане на целта от 9 % средно в 
ЕС.

Or. pl

Обосновка

В зависимост от типа на икономиката и енергийния микс, тази цел може да бъде по-
висока или по-ниска от 9%.

Изменение 303
Herbert Reul

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 

(37) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно постигане на целта 
на Европейския съюз за 
енергоспестяване, изразяваща се в 
постигане до 2020 г. на 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия., и създаване на 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност и по-
нататъшно енергоспестяване след 
2020 г., няма да може да се постигне от 
държавите-членки без предприемане на 
допълнителни мерки за енергийна 
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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.

ефективност, Европейският съюз би 
следвало да може да даде на 
държавите-членки препоръки 
относно най-добрите инструменти. 
Енергоспестяването може да се 
постигне почти винаги на местно
равнище, така че, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 
Европейския съюз, ЕС следва да вземе 
конкретни мерки, възможно най-
близо до гражданите. Освен това 
традициите, климатичните, 
икономическите и другите дадености 
в рамките на ЕС и отчасти в 
държавите-членки са толкова 
различни, че са необходими винаги 
индивидуални инструменти. ЕС не 
може да отговори на това 
многообразие със задължителни 
изисквания относно инструментите. 
В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е формулиран 
в цитирания член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на горепосочената цел.

Or. de

Обосновка

Мотото на ЕС „единство в многообразието“  трябва да се възприеме сериозно, за да 
могат и гражданите да направят същото. Централизирани изисквания там, където 
трябва да се действа на местно равнище и където многообразието е толкова голямо, 
само засилва отхвърлянето на Европа. Това не може да бъде в интерес на Европейския
парламент.

Изменение 304
Daniel Caspary

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Тъй като целта на настоящата (37) Ако целта на настоящата директива, 
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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.

а именно постигане на необвързващата
цел 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, ЕС може да 
приеме мерки при строго спазване на
принципа на субсидиарност, 
формулиран в член 5 от Договора за 
Европейския съюз, и в съответствие с 
принципа на пропорционалност, както е 
формулиран в цитирания член;

Or. de

Изменение 305
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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провежда съответните консултации, 
включително на експертно равнище.

Or. de

Обосновка

По-демократично би било още от самото начало за директивата да се определи срок 
на валидност и срок за преразглеждане. По пътя, предложен от Комисията, има 
опасност някои от съществените елементи в Директивата да се деформират в 
непрозрачна и недемократична процедура. Това не трябва да се допуска.

Изменение 306
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Държавите-членки следва да 
подкрепят предприятията за
когенерация, по-специално за да се 
ползват от мерки за подпомагане.

Or. de

Изменение 307
Herbert Reul

Предложение за директива
Глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет, приложно поле, определения и 
цели за енергийна ефективност

Предмет, приложно поле, определения и 
цели за енергоспестяване

Or. de

Изменение 308
Robert Goebbels
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата. 
След 2020 г. натискът за 
енергоспестяване ще бъде смекчен 
според това, в каква степен са се 
наложили енергиите, получени 
посредством нисковъглеродни 
технологии и от възобновяеми 
източници.

Or. de

Обосновка

Човечеството винаги се ще нуждае от енергия. Енергоспестяващи мерки не могат да 
се налагат постоянно линейно, дори когато е възможно по-нататъшно подобряване 
на ефективността.

Изменение 309
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, като се взимат предвид 
техническата осъществимост и 
ефективността на разходите, както 
и климатичните условия и 
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условия за допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата.

вътрешните изисквания, свързани с 
климата, с оглед да се осигури 
постигането до 2020 г. на целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия и да се 
създадат условия за допълнителни 
подобрения на енергийната 
ефективност.

Or. ro

Изменение 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, което възлиза на 
годишно потребление на първична 
енергия от 1474 Mtoe през 2020 г.
според прогнозите на PRIMES, и да се 
създадат условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след тази дата.

Or. en

Изменение 311
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
до 2020 г. на целта на Европейския съюз 
за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, при което от 
държавите-членки могат да се 
вземат под внимание “ранните 
действия” и да се създадат условия за 
допълнителни подобрения на 
енергийната ефективност след тази дата.

Or. de

Изменение 312
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергийна 
ефективност в рамките на Европейския 
съюз, с оглед да се осигури постигането 
на целта на Европейския съюз за 
повишаване на енергийната 
ефективност с 20% спрямо 
прогнозните разчети за 2020 г. и да се 
създадат условия за допълнителни 
подобрения на енергийната ефективност 
след тази дата.

Or. de

Обосновка

Формулировката в директивата следва да се основава на заключенията на 
държавните и правителствени глави, приети на Европейския съвет през м. март 2007 
г.  Освен това приравняването на стандартите за енергийна ефективност с 
абсолютното енергоспестяване не е правилно, тъй като повишаването на 
енергийната ефективност води само до специфично енергоспестяване, но не 
непременно до абсолютно понижаване на енергопотреблението.
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Изменение 313
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Нивото на енергийна ефективност и наличните програми в държавите-членки са 
доста различни. Важно е да се наблегне върху (доброволни) програми и мерки в 
държавите-членки в миналото. Това означава да не се дискриминират тези, които 
заемат водещи позиции и предоставят примери за най-добри практики на 
останалите.

Изменение 314
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 315
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 316
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 317
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Текущото определение на целта на ЕС за 2020 г. за енергоспестяване е постигане на 
20 % намаление спрямо прогнозите на PRIMES за енергопотреблението през 2020 г.
Промяната към установяване на двадесетпроцентна цел спрямо базисна година е по-
стабилен метод от това да се разчита на несигурни прогнози, като така се осигурява 
инвестиционна сигурност. 20 % намаление спрямо нивата от 2007 г. също ще доведе 
до по-големи спестявания на енергия и съответно до по-резки намаления на вноса на 
енергия и на емисиите на парникови газове.

Изменение 318
Herbert Reul

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

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

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

Or. de

Изменение 319
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 320
Daniel Caspary

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

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

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

Or. de

Изменение 321
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Само крайната енергия се усеща пряко от потребителите: като се въздейства върху 
крайната енергия, крайните потребители виждат отражение върху сметките си, 
което дава възможност да се води борба срещу енергийната бедност и в по-общ план 
гражданите да придобият по-голяма покупателна способност, а предприятията да 
станат по-конкурентоспособни.
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Изменение 322
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Поради причини, свързани със субсидиарността, ЕС не може да определя 
инструменти за постигане на целите за енергоспестяване, които да са приложими за 
всички държави-членки, а може най-много да препоръчва други инструменти.

Изменение 323
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В директивата са формулирани правила, 
чието предназначение е да бъдат 
отстранени съществуващите 
препятствия в рамките на енергийния 
пазар и да преодолеят случаите на 
неуспешно решаване на проблемите от 
страна на пазара, които затрудняват 

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

ефективността при производството, 
доставките и използването на енергията; 
също така, в директивата се 
установяват задължителни
национални цели за енергийна 
ефективност, които да бъдат постигнати 
до 2020 г., 2025 г. и 2030 г.

Or. en

Изменение 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Една от основните цели на директивата е насърчаване на растежа на пазарите на 
енергийни услуги в Европейския съюз. Следователно това следва да бъде отразено в 
предмета и обхвата на директивата.

Изменение 325
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 326
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 327
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изискванията, формулирани в 
настоящата директива, представляват 
минимално допустими изисквания и не 
възпрепятстват държавите-членки да 
запазят или въведат по-строги мерки. 
Тези мерки следва да са съвместими със 
законодателството на Европейския 
съюз. Комисията следва да бъде 
уведомявана за националните 
законодателни документи, 
предвиждащи по-строги мерки.

2. Изискванията, формулирани в 
настоящата директива, представляват 
минимално допустими изисквания и не 
възпрепятстват държавите-членки да 
запазят или въведат по-строги мерки, 
които са разходоефективни и 
включват допълнителни 
спестявания. Тези мерки следва да са 
съвместими със законодателството на 
Европейския съюз. Комисията следва да 
бъде уведомявана за националните 



AM\882687BG.doc 73/125 PE475.874v01-00

BG

законодателни документи, 
предвиждащи по-строги мерки.

Or. en

Обосновка

Не следва строги мерки да се използват като оправдание за търговски пречки или 
преференциално отношение на една държава-членка спрямо друга.

Изменение 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Сгради със специален 
архитектурен, исторически или 
културен статут могат да бъдат 
освобождавани от минималните 
изисквания, установени от 
директивата, поради техните 
особени технически и естетични 
характеристики. Поради това, 
държавите-членки следва да 
установят специфична система, в
консултация с представители –
експерти по културно наследство, във 
всяка държава, когато конкретна 
сграда от подобно естество би 
изисквала това освобождаване.

Or. en

Изменение 330
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Сгради със специален 
архитектурен или исторически 
статут се освобождават от 
минималните изисквания, установени 
в настоящата директива.

Or. en

Изменение 331
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„енергия“ означава всички форми на 
енергийни продукти, съгласно 
съответното определение в 
Регламент (ЕО) № 1099/2008;

1. „енергия“ означава всички форми на 
търгувана енергия, включително 
електрическа енергия, природен газ 
(включително втечнен природен газ), 
пропан-бутан, всички горива за 
отопление и охлаждане 
(включително централно 
топлоснабдяване и охлаждане), черни 
и лигнитни въглища, торф, 
транспортни горива (с изключение на 
авиационните и морските бункерни 
горива) и биомасата, както е 
определено в Директива 2001/77/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 септември 2001 г. за 
насърчаване на производството и 
потреблението на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници на 
вътрешния електроенергиен пазар;

Or. en

Изменение 332
Daniel Caspary



AM\882687BG.doc 75/125 PE475.874v01-00

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „енергийна ефективност“: 
ефективността е съотношението 
между разходите и ползите. Затова 
„енергийната ефективност“ не 
трябва веднага да се приравнява с 
„енергоспестяването“, а да се разбира 
от общоикономическа гледна точка 
като съотношение между вложената 
първична енергия и БВП (енергийна 
продуктивност/еквивалент енергийна 
интензивност);

Or. de

Изменение 333
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „първична енергия“ означава 
химична енергия, която се съдържа 
във фосилни горива или техни 
продукти и в други органични 
вещества, както и всички форми на 
възобновяема или ядрена енергия;

Or. pl

Обосновка

Текстът се отнася за ефективността на първичната енергия, следователно е 
необходимо определяне на „първична енергия“.

Изменение 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „енергийна ефективност“ 
означава използването на по-малко 
енергия при запазване на 
еквивалентна икономическа 
активност или услуга;

Or. en

Обосновка

Терминът енергийна ефективност е основата за директивата и следва да бъде 
изрично посочен в директивата въз основа на определението на Комисията, дадено в 
План за енергийна ефективност, 2011 г. – COM(2011)109.

Изменение 335
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „енергийна ефективност“ 
означава или постигане на същото 
крайно потребление, или резултат с 
по-малко енергия отпреди, или 
постигане на по-голяма мощност, или 
крайно потребление със същото 
количество енергия;

Or. en

Изменение 336
Robert Goebbels
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. „енергийна ефективност“ 
означава влагане на по-малко 
първична енергия за производството 
на същите или допълнителни 
икономически активности;

Or. de

Изменение 337
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „енергийна ефективност“ 
означава съотношението между 
изходното количество 
производителност, услуга, стока или 
енергия и вложеното количество 
енергия;

Or. en

Обосновка

Съгласно определението в Директива 2006/32/ЕО, която настоящата директива
отменя.

Изменение 338
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „енергийна ефективност“ 
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означава съотношението между 
изходното количество 
производителност, услуга, стока или 
енергия и вложеното количество 
енергия;

Or. en

Изменение 339
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „енергийна ефективност“ 
означава съотношението между 
изходното количество 
производителност, услуга, стока или 
енергия и вложеното количество 
енергия;

Or. en

Изменение 340
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. „ефективност на първичната 
енергия по сектори“ означава 
ефективност, изразена чрез 
съотношението между използваната 
енергия (числител) и общото 
количество използвана първична 
енергия, която е предоставена с оглед 
постигането на конкретна, 
практическа за съответния сектор 
цел, например производството на 
енергия от фосилни горива 
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(знаменател), умножен по сто, в 
процентно изражение;

Or. pl

Обосновка

Ефективността в различните документи на Европейската комисия се тълкува по 
различен начин. Следователно трябва ясно да се каже какво на практика означава за 
съответния сектор ефективност на преобразуване.

Изменение 341
Markus Pieper

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. „подобряване на енергийната 
ефективност“ означава 
повишаването на енергийната 
ефективност посредством развитие 
на технологиите,  икономиката или 
личното поведение;

Or. de

Изменение 342
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „брутна ефективност на първична 
енергия“ означава съотношението на 
годишния единичен показател на 
потреблението на първична енергия 
на глава от населението според данни 
на Евростат (числител) към 
единичния показател на 
потреблението на първична енергия за 
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предходната година според данни на 
Евростат (знаменател), умножен по 
сто, в процентно изражение;

Or. pl

Обосновка

Държавите-членки ще отчитат сумите на спестяванията в резултат на 
„единичната ефективност“ в различни сектори, т.н „брутна ефективност“ на глава 
от населението.

Изменение 343
Markus Pieper

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „мерки за енергийна ефективност“ 
означава всички действия, които по 
правило водят до подобрение на 
енергийната ефективност, което 
може да се контролира и измерва или 
оценява;

Or. de

Изменение 344
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „мерки за енергийна ефективност“ 
означава всички действия, които 
обичайно водят до проверимо и 
измеримо или оценимо повишаване на 
енергийната ефективност;

Or. en
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Изменение 345
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. „брутно крайно 
енергопотребление“ означава 
енергийните продукти, които се 
доставят за енергийни цели на 
промишлеността, на транспорта, 
домакинствата, на сектора на 
услугите включително сектора на 
обществените услуги, както и на 
селското, горското и рибното 
стопанство, като това включва и 
възникващото посредством 
енергийната икономика потребление 
на електро- и топлоенергия за 
производството на електричество и 
топлина, както и възникващите при 
разпределението и преноса загуби на 
електричество и топлина;1

__________________
1 Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за 
изменение и впоследствие за отмяна 
на директиви  2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО, член 2е

Or. de

Изменение 346
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „крайно потребление на енергия“ е 
енергията, употребена в следните 
сектори: промишленост, транспорт, 
търговски и публични услуги, селско 
стопанство/лесовъдство, рибно 
стопанство, жилищни райони и 
други. То изключва неенергийните 
употреби, доставките до сектора на 
преобразуване на енергията и до 
енергийния сектор;

Or. en

Изменение 347
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 2 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „енергийна интензивност“ 
означава енергопотреблението, 
съотнесено към показател за 
икономическа активност, като 
например БВП;

Or. fr

Изменение 348
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „енергийна интензивност“ 
означава съотношението на 
енергията, използвана за 
производство на една единица брутен 
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вътрешен продукт;

Or. en

Изменение 349
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „преобразуване“ означава процеса 
на трансформиране на един вид 
енергия в друг или в работа;

Or. pl

Обосновка

Различните процеси на преобразуване се характеризират с различна ефективност.

Изменение 350
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „енергийни спестявания“ означава 
количество спестена енергия, 
определено чрез измерване и/или 
определяне на потреблението преди и 
след прилагането на една или повече 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
нормализиране при отчитане на 
външните условия, които засягат 
енергийното потребление;

Or. en
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Изменение 351
Francisco Sosa Wagner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „енергийни спестявания“: 
количество спестена енергия, 
определено чрез измерване и/или 
определяне на потреблението на 
крайния потребител преди и след 
прилагането на една или повече мерки 
за повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
нормализиране при отчитане на 
външните условия, които засягат 
енергийното потребление;

Or. en

Обосновка

Необходимо е прецизиране на определението за „енергийни спестявания“ от 
Директива 2006/32/ЕО.

Изменение 352
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „енергийни спестявания“ означава 
количество спестена енергия, 
определено чрез измерване и/или 
определяне на потреблението преди и 
след прилагането на една или повече 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
нормализиране при отчитане на 
външните условия, които засягат 
енергийното потребление;
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Or. en

Изменение 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „енергоспестяване“ означава 
намаляване на потреблението на 
енергия чрез прилагането на 
енергийна ефективност, промяна в 
поведението или намалена 
икономическа активност;

Or. en

Обосновка

Следва да се направи разграничение между термините „енергийна ефективност“ и 
„енергоспестяване“; План за енергийна ефективност, 2011 г. – COM(2011)109 урежда 
подходящо разграничаване;

Изменение 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. „енергийни спестявания при 
крайното потребление“: количество 
спестена енергия, определено чрез 
измерване и/или определяне на 
потреблението на крайния 
потребител преди и след прилагането 
на една или повече мерки за 
повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
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нормализиране при отчитане на 
външните условия, които засягат 
енергийното потребление;

Or. en

Изменение 355
Norbert Glante

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. „икономии на крайна енергия“ 
означава спестеното количество 
първична енергия, което се 
установява посредством измерване 
и/или оценка на консумацията на 
крайните потребители преди и след 
прилагането на една или повече мерки 
за енергийна ефективност, като 
същевременно се гарантира 
нормализиране на външните условия, 
които имат отражение върху 
потреблението на енергия;

Or. de

Обосновка

Тъй като европейската цел за енергоспестяване е дефинирана като спестяване на 
първична енергия, спестяването трябва да се измерва също на базата на първичната 
енергия.

Изменение 356
Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. „икономия на крайното 
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енергопотребление“ означава 
количеството на намаленото 
енергопотребление, определено от 
мярката и/или оценката на 
енергопотреблението от крайния 
потребител, преди и след прилагането 
на една или няколко мерки, с които се 
цели подобряване на енергийната 
ефективност и се отчитат 
външните условия, оказващи влияние 
върху енергопотреблението;

Or. fr

Изменение 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 358
Herbert Reul
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Използването на потреблението на първична енергия като референтна стойност би 
дало възможност за смяна на горивото, което при определени обстоятелства 
наистина може да намали емисиите на CO2, но не и самото енергопотребление. От 
решаващо значение следователно е спестяването на крайна енергия.

Изменение 359
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „услуга в областта на 
енергийната ефективност“ означава 
договорена задача или задачи, 
предназначени да доведат до 
подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване въз 
основа на договор, който предлага 
добавена стойност на потребителя 
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чрез гарантиране на резултати. Тя се 
състои от енергиен одит, 
набелязване, подбор и прилагане на 
действия за подобряване на 
енергийната ефективност и 
измерване и проверка на 
енергоспестяванията. Предоставя се 
документирано описание на 
предложената или договорената 
рамка за действията и последващата 
процедура. Подобряването на 
енергийната ефективност се измерва 
и проверява през определен в договора 
период чрез установени в договора 
методи;

Or. en

Изменение 360
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. „частична услуга, свързана с услуги 
за енергийна ефективност“ означава 
услуга, която просто включва части 
(„компоненти“) от веригата от 
услуги за енергийна ефективност 
като енергийни одити, но е 
предназначена да води пряко или 
непряко до подобряване на 
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 361
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. „доставчик на услуги за енергийна 
ефективност“ означава физическо 
или юридическо лице, което 
предоставя услуги за енергийна 
ефективност или частични услуги, 
свързани с услуги за енергийна 
ефективност, в инсталация или 
помещения на краен потребител;

Or. en

Изменение 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно
определението в член 1, параграф 9 от 
Директива 2004/18/ЕО1;

– „публични органи“ са държавата, 
регионалните и местните органи или
сдруженията, сформирани от един 
или няколко от тези органи;
– „публичноправни организации“
означава всяка една организация:
a) създадена със специфичната цел да 
задоволява нужди от обществен 
интерес, без да има промишлен или 
търговски характер;
б) която има правосубектност; и
в) е финансирана в по-голямата част 
от държавата, регионалните и 
местните органи или други 
публичноправни органи, или е под 
управителния надзор на тези органи, 
или има административен, 
управителен или надзорен съвет, 
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повече от половината членове на 
който са назначени от държавата, 
регионалните или местни органи или 
от други публичноправни организации.
________________
1 Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, доставки и услуги (OВ 
L 134 от 30.4.2004 г., стр. 114).

Or. fr

Изменение 363
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО, 
доколкото възлагащият орган е 
публичноправна организация;

Or. de

Обосновка

Необходим е ясен критерий за разграничаване, за да се избегнат ненужни спорове.

Изменение 364
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО, 
с изключение на публични органи, 
работещи на конкурентен пазар, 
чиито операции и инвестиции не се 
финансират с правителствени 
средства;

Or. en

Изменение 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО,
и органи, които предоставят 
жилища като част от услуга от общ 
интерес, която се характеризира с 
регулиран наем или достъп за 
наематели въз основа на 
имущественото състояние;

Or. en

Изменение 366
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
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определението в Директива 2004/18/ЕО; определението в Директива 2004/18/ЕО, 
както и институциите, органите, 
службите и агенциите на 
Европейския съюз;

Or. ro

Изменение 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „обществени институции“ означава 
възлагащи органи, съгласно 
определението в Директива 2004/18/ЕО; 
социални жилища, които не са 
собственост на публичните органи, 
са изключени от това определение;

Or. en

Изменение 368
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „обществени сгради“ означава 
сгради, притежавани от обществени 
институции, които се използват или 
които се отопляват или охлаждат;

Or. en

Изменение 369
Francisco Sosa Wagner
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. „основно реновиране“ означава 
цялостна енергийна реформа на 
сграда или група от сгради за 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност с поне 75 % в сравнение 
с нивата преди реновирането;

Or. es

Обосновка

Важно е да се подчертае, че основното реновиране е най-доброто решение за сгради с 
лоши енергийни характеристики с цел осъществяване на пълния потенциал за 
спестяване (или намаляване на излишните разходи). Необходимо е ясно определение за 
разясняване на тази концепция.

Изменение 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „равнище на оптимални разходи“ 
означава енергийните 
характеристики на продукти или 
услуги, които водят до най-ниски 
разходи по време на прогнозирания 
икономически жизнен цикъл, като:
а) най-ниските разходи се определят, 
като се отчитат разходите за 
инвестиции, свързани с енергията, 
разходите за поддръжка и 
експлоатационните разходи, където е 
приложимо, и разходите за 
обезвреждане, където е приложимо; и
б) прогнозираният икономически 
жизнен цикъл се определя от всяка 
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държава-членка по категория 
продукт или услуга.
Енергийните характеристики са 
съобразени с равнището на 
оптимални разходи, когато анализът 
на разходите и ползите, изчислени за 
прогнозирания икономически жизнен 
цикъл, дава положителен резултат; 
за равнищата на оптимални разходи, 
свързани със сгради и реконструкция 
на сгради, се прилага член 2, параграф 
14 от Директива 2010/31/ЕС;

Or. en

Обосновка

Това определение произхожда от определението за оптимални разходи, предвидено в 
Директивата относно енергийните характеристики на сградите.

Изменение 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. система за енергийно управление“ 
означава набор от взаимосвързани или 
взаимодействащи елементи от план, в 
който е формулирана цел за енергийна 
ефективност и стратегия за постигането 
на тази цел;

5. „стратегия за енергийно 
управление“ означава набор от 
взаимосвързани или взаимодействащи 
елементи от план, в който е 
формулирана цел за енергийна 
ефективност и стратегия за постигането 
на тази цел;

Or. fr

Изменение 372
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители;

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители, с 
изключение на транспортирането на 
енергия от физически и юридически 
лица, за които производството е 
основната търговска дейност;

Or. en

Обосновка

Физически или юридически лица, за които разпределението/продажбата на енергия не 
е основната търговска дейност, следва да са изключени. Енергийните продукти от 
секторите за промишлено производство се генерират предимно като вторични 
продукти или чрез оползотворяване на енергия и горива и се използват в свързани 
предприятия. Производители, които инвестират в подобрена ефективност на 
ресурсите, не следва да бъдат възпрепятствани от допълнителни пречки.

Изменение 373
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители;

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители, 
независимо от това дали енергията се 
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транспортира посредством преносна 
мрежа;

Or. en

Изменение 374
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители;

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
чийто основен предмет на дейност е 
транспортирането на енергия с оглед 
нейното доставяне на крайния 
потребител и в разпределителни 
станции, продаващи енергия на 
крайните потребители;

Or. ro

Изменение 375
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
отговарящо за транспортирането на 
енергия с оглед нейното доставяне на 
крайния потребител и в 
разпределителни станции, продаващи 
енергия на крайните потребители;

7. „енергоразпределително 
предприятие“ означава физическо или 
юридическо лице, включително 
оператор на разпределителна система, 
чиято основна търговска дейност е 
транспортирането на енергия с оглед 
нейното доставяне на крайния 
потребител и в разпределителни 
станции, продаващи енергия на 
крайните потребители;
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Or. de

Обосновка

Малките енергоразпределителни предприятия принципно не следва да са засегнати от 
директивата.

Изменение 376
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители;

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители; с 
изключение на продажба на енергия 
от физически и юридически лица, за 
които производството е основна 
търговска дейност;

Or. en

Обосновка

Физически или юридически лица, за които разпределението/продажбата на енергия не 
е основната търговска дейност, следва да са изключени. Енергийните продукти от 
промишлените сектори за производство се генерират предимно като вторични 
продукти или чрез оползотворяване на енергия и горива и се използват в свързани 
предприятия. Производители, които инвестират в подобрена ефективност на 
ресурсите, не следва да бъдат възпрепятствани от допълнителни пречки.

Изменение 377
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
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юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители;

юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители, 
независимо от това дали енергията е 
свързана към преносната мрежа или 
не;

Or. en

Изменение 378
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава
енергия на крайни потребители;

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, чийто основен 
предмет на дейност е продажбата на 
енергия на крайни потребители;

Or. ro

Изменение 379
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители;

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители и което 
поддържа контакт с крайните 
потребители;

Or. en

Обосновка

При подчертаване на важността на отношението между предприятието за
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продажба на енергия на дребно и крайния потребител, именно самото предприятие за 
продажба на дребно, а не операторите на разпределителни системи или други 
субекти, следва да бъде отговорно за отправяне на ценовите сигнали, които насочват 
потребителя към ефективни модели на потребление.

Изменение 380
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, което продава 
енергия на крайни потребители;

9. „предприятие за продажба на енергия 
на дребно“ означава физическо или 
юридическо лице, чиято основна 
дейност е да продава енергия на крайни 
потребители;

Or. de

Обосновка

Малките енергоразпределителни предприятия принципно следва да са изключени от
обхвата на директивата.

Изменение 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

11. „доставчик на енергийни услуги“ 
означава физическо или юридическо 
лице, което предоставя енергийни 
услуги или други мерки за подобряване 
на енергийната ефективност в 
инсталация или помещения на краен 
потребител, включително 
собствениците наемодатели на 
сгради, снабдени с обща отоплителна 
инсталация;
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Or. fr

Изменение 382
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „дружество за енергийни услуги“ 
означава юридическо лице, което 
предоставя енергийни услуги и/или 
други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в 
инсталация или помещения на краен 
потребител, и в това начинание 
поема известна степен на финансов 
риск. Плащането за предоставените 
услуги се основава (изцяло или 
частично) на постигането на 
подобрения в енергийната 
ефективност и на изпълнението на 
другите договорени критерии за 
енергоспестяване;

Or. en

Изменение 383
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „дружество за енергийни услуги“ 
означава юридическо лице, което 
предоставя енергийни услуги и/или 
други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в 
инсталация или помещения на краен 
потребител, и в това начинание 
поема известна степен на финансов 
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риск. Плащането за предоставените 
услуги се основава (изцяло или 
частично) на постигането на 
подобрения в енергийната 
ефективност и на изпълнението на 
другите договорени критерии за 
енергоспестяване;

Or. en

Изменение 384
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 2 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „програми за модулация на 
енергопотреблението“ означава 
съвкупност от мерки, даващи 
възможност да се намали временно 
търсенето на енергия, за да се 
отговори на условията на 
енергийното предлагане. 
Модулацията на 
енергопотреблението дава 
възможност за сътрудничество 
между доставчика и потребителя на 
енергия с цел да се насърчи 
намаляването на потреблението в 
ситуации на върхово енергийно 
натоварване или да се подобри 
ефективността на енергийната 
верига за създаване на стойност;

Or. fr

Изменение 385
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 11а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „оптимизация на 
потреблението“ означава програми, 
които дават възможност на 
потребителите на енергия временно 
да намалят търсенето си на
електроенергия в отговор на 
условията на снабдяване. 
Оптимизацията на потреблението 
позволява сътрудничество между 
доставчика и потребителя на енергия 
за стимулиране на намаляване на 
търсенето на енергия по време на 
големи натоварвания, или в отговор 
на изисквания за намаляване с цел 
повишаване на ефективността на 
енергийната верига за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „оптимизация на 
потреблението“ означава промени в 
текущите/нормалните графики на 
потребление/инжектиране на 
електроенергия на крайните 
потребители/микрогенератори в 
отговор на промени в цените на 
електроенергията във времето или на 
материални стимули, целящи 
корекции в потреблението на 
електроенергия, или в отговор на 
приемане на предложение на 
потребител за продажба на 
намалението в търсенето, 
самостоятелно или чрез сдружение 
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на определена цена на организираните 
пазари за електроенергия или на 
доставчик на дребно;

Or. en

Изменение 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. „програма за оптимизация на 
потреблението“ означава ИКТ 
приложение, което позволява на 
потребителите на енергия да 
пригодят своето потребление на 
електроенергия спрямо колебанията в 
цената и снабдяването;

Or. en

Изменение 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „програма за оптимизация на 
потреблението“ означава ИКТ 
приложение, което позволява на 
потребителите на енергия да 
пригодят своето потребление на 
електроенергия спрямо колебанията в 
цената и снабдяването;

Or. en
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Изменение 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. програмите за „оптимизация на 
потреблението“ дават възможност 
на потребителите на енергия 
временно да намалят своето търсене 
на електроенергия в отговор на 
условията на снабдяване. 
Оптимизацията на потреблението 
позволява сътрудничество между 
доставчика и потребителя на енергия 
за стимулиране на намаляване на 
търсенето на енергия по време на 
големи натоварвания, или в отговор 
на изисквания за намаляване с цел 
повишаване на ефективността на 
енергийната верига за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 390
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

12. „енергиен одит“ означава системен 
висококачествен инвестиционен одит
за получаване на адекватна информация 
за действителните енергийни 
характеристики на промишлени 
съоръжения, промишлени процеси и 
сгради или на частна или обществена 
услуга. Одитът определя и прави 
количествена оценка на икономически
изгодните енергоспестявания и прави 
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изгодните възможности за 
енергоспестявания и за докладване на 
резултатите;

препоръки за осъществяване на тези 
енергоспестявания и подобряване на 
енергийните характеристики. Тези 
изчисления следва да се основават на 
разходите и ползите на база цялостен 
жизнен цикъл, като също така се 
отчитат променливи фактори, като 
поведението на ползвателите или 
обитателите. Това дава на 
собствениците и управителите на 
обекти и сгради, на предприятията за 
комунални услуги, дружествата за 
енергийни услуги и инвеститорите 
високо равнище на сигурност относно 
разходите за проектите и 
очакваните спестявания и рискове;

Or. en

Обосновка

Това определение ще установи ясна и амбициозна рамка за енергийни одити, въз 
основа на разходите и ползите на база цялостния жизнен цикъл, вместо на частични и 
подвеждащи изчисления, основани на прости периоди на възвръщаемост, които не 
успяват да отчетат голям дял от дългосрочните енергоспестявания и стойността 
на парите във времето. Използването на тези висококачествени енергийни одити 
също ще позволи на държавите-членки да разработят качествени програми за 
подобряване за сертификати за енергийни характеристики, допълвайки Директива 
2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

Изменение 391
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „енергиен одит“ означава системна 
процедура за получаване на адекватна 
информация за съществуващия профил 
на енергийното потребление на дадена 
сграда или група от сгради, на 
промишлено или търговско съоръжение 
или инсталация или на частна или 
обществена услуга, за идентифициране 

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

и количествено определяне на 
икономически изгодните възможности 
за енергоспестявания, вземайки предвид 
въздействията върху здравето, и за 
докладване на резултатите;

Or. en

Обосновка

При оценяване на разходоефективни възможности за енергоспестявания, 
въздействията върху здравето следва да се вземат предвид с цел гарантиране на 
баланс между добро качество на въздуха на закрито, контрол на влажността и 
комфорт и повишаване на енергийната ефективност.

Изменение 392
Markus Pieper

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 393
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 2 – точка 12



PE475.874v01-00 108/125 AM\882687BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Посочената в член 2, параграф 12 информация следва да бъде поверителна, за да се 
избегне всякакво нарушаване на конкуренцията между участници във и извън рамките 
на ЕС.

Изменение 394
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. „високо разходоефективни 
препоръки“ означава мерки, за които 
енергиен одит е установил, че имат 
петгодишен или по-кратък период на 
възвръщаемост;

Or. en

Обосновка

Разяснение на предложеното от Turmes изменение.
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Изменение 395
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 
споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, която е 
предмет на проверки и наблюдение по 
време на целия срок на действие на 
договора, съгласно което споразумение 
инвестициите (труд, доставки или 
услуги) в тази мярка се изплащат във 
връзка с договорено гарантирано ниво 
на подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване, например 
финансови икономии или икономии на 
киловатчас;

Or. en

Обосновка

Определението следва да отразява индустриалната практика. Договорите за 
енергийни показатели се пускат на пазара и се продават въз основа на гаранцията, 
която предлагат. Това трябва да бъде отразено. Освен това гарантираните 
икономии са не само финансови, но включват и киловатчасове.

Изменение 396
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, която е 
предмет на проверки и наблюдение по 
време на срока на действие на 
договора, съгласно което споразумение 
инвестициите в тази мярка, в това 
число труд, стоки или услуги, се 
осъществяват във връзка с договорено 
ниво на подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване;

Or. en

Изменение 397
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

13. „сключване на договор за енергийни 
показатели“ („energy performance 
contracting“) означава договорно 
споразумение между получателя и 
доставчика на мярка за подобряване на 
енергийната ефективност, която е 
предмет на проверки и наблюдение по 
време на целия срок на действие на 
договора, съгласно което споразумение 
инвестициите в тази мярка, в това 
число труд, стоки или услуги, се 
осъществяват във връзка с договорено 
ниво на подобряване на енергийната 
ефективност или друг договорен 
критерий за енергоспестяване;

Or. en

Обосновка

Сключването на договор за енергийни показатели не винаги предполага, че 
инвестицията се осъществява от доставчика на енергийни услуги.
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Изменение 398
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Предвид продължителната си предварителна работа Комисията би следвало да знае, 
че доставчиците на енергийни услуги работят на базата на гарантирано, а не на 
договорено спестяване на енергия. Освен това често цените на енергията се 
променят, не на последно място, и поради държавна намеса. Оттук следва да 
съществува възможност и за договорено спестяване в kWh.

Изменение 399
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а. „интелигентен измервателен 
уред“ означава електронен уред, 
който може да измерва 
потреблението на енергия, като 
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събира повече информация от 
традиционен измервателен уред, и 
може да предава данни посредством 
форма на електронна комуникация. 
Ключова характеристика на 
интелигентния измервателен уред е 
способността за осъществяване на 
двупосочна комуникация между 
потребителя и 
доставчика/оператора. Той също 
следва да насърчава услуги, които 
улесняват енергоспестяването в 
рамките на дома. В допълнение към 
двупосочната комуникация, 
интелигентният измервателен уред 
може да разполага с една или няколко 
допълнителни функционалности, 
набелязани в Мандата за 
стандартизация М/441 относно 
интелигентни измервателни уреди, 
но за целите на настоящата 
директива той трябва да бъде свързан 
към интерфейс, описан в приложение 
VI, точка 1.1;

Or. en

Обосновка

Определение на интелигентен измервателен уред не е дадено нито в Директива 
2006/32/ЕО, нито в Директива 2009/72/ЕО. Горното определение е взето от 
„Тълкувателна бележка“ към работен документ на службите на Комисията относно 
Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО и се отнася за допълнителните функционалности 
на интелигентен измервателен уред, набелязани в Мандата за стандартизация М/441 
относно интелигентни измервателни уреди.

Изменение 400
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б. „извлечение“ означава извлечение 
по сметка, показващо количеството 
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изразходвана енергия и нейните цени;

Or. en

Обосновка

Извлечението предоставя информация на потребителя. То трябва да се разграничава 
от сметка, изискваща плащане, тъй като потребителите могат да желаят да 
изравняват своите плащания през годината посредством схеми за директен дебит или 
предварителни плащания.

Изменение 401
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13в. „сметка“ означава фактура, 
изискваща плащане;

Or. en

Обосновка

Извлечението предоставя информация на потребителя. То трябва да се разграничава 
от сметка, изискваща плащане, тъй като потребителите могат да желаят да 
изравняват своите плащания през годината посредством схеми за директен дебит или 
предварителни плащания.

Изменение 402
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „когенерация“ означава 
едновременно производство в един 
процес на топлинна енергия и 
електроенергия или механична енергия;

15. „когенерация“ означава 
едновременно производство в един 
процес на топлинна енергия и 
електроенергия или механична енергия 
или материална субстанция;
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Or. pl

Обосновка

Когенерацията като чисто енергиен процес може да бъде придружена с отделяне на 
CO2 или на друга субстанция на основата на CO2.

Изменение 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а. „промишлена отпадна топлина“ 
означава горещи струи от 
промишленост, които са вторичен 
продукт, невъзможно е да бъдат 
избегнати при производството на 
промишлен продукт и не биха могли 
да се използват в рамките на 
промишленото производство;

Or. en

Изменение 404
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17 a. „отпадна поплина“ означава 
топлина, която е неизбежна като 
страничен продукт от 
промишлените процеси и процесите, 
свързани с производството на 
електроенергия, и която не може да 
се използва в рамките на 
промишленото производство или 
електрогенериращите инсталации;
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Or. de

Обосновка

Това изменение служи за по-голяма яснота при прилагането на директивата.

Изменение 405
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а. „отпадна топлина“ означава 
топлинна енергия, която е вторичен 
продукт от процес, чиято основна цел 
не е произвеждането на тази 
топлина;

Or. en

Изменение 406
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а. „промишлена отпадна топлина“ 
означава горещи струи от 
промишленост, които са вторичен 
продукт, невъзможно е да бъдат 
избегнати при производството на 
промишлен продукт и не биха могли 
да се използват в рамките на 
промишленото производство.

Or. en

Изменение 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17б. „промишлена отпадна топлина“ 
означава горещи струи от 
промишленост, които са вторичен 
продукт, невъзможно е да бъдат 
избегнати при производството на 
промишлен продукт и не биха могли 
да се използват в рамките на 
промишленото производство;

Or. en

Обосновка

Това определение е необходимо за изясняване на прилагането на член 10.

Изменение 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21а. „микротехнологии за 
производство на енергия“ или
„микрогенератори на енергия“ 
означава различни маломащабни 
технологии за производство на 
електроенергия и топлинна енергия, 
които могат да бъдат инсталирани и 
използвани в отделните 
домакинства;

Or. en

Изменение 409
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21а. „микротехнологии за 
производство на енергия“ или 
„микрогенератори на енергия“ 
означава различни маломащабни 
технологии за производство на 
електроенергия и топлинна енергия, 
които могат да бъдат инсталирани и 
използвани в отделните 
домакинства;

Or. en

Изменение 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25. „съотношение на застроената площ“ 
означава съотношението между общата 
площ и застроената площ (m2) в 
дадена територия;

25. „съотношение на застроената площ“ 
означава съотношението между общата 
площ и разгънатата площ (m2) в 
дадена територия;

Or. fr

Изменение 411
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25a. „потенциал за когенерация на 
градски центрове“ означава 
възможност за използване на 
отпадната топлина за отопление, с 
технологична цел или за охлаждане;



PE475.874v01-00 118/125 AM\882687BG.doc

BG

Or. pl

Обосновка

Различните възможности за когенерация са в зависимост от разстоянието от
източника на топлина, а не са свързани с броя и естеството на потребителите.

Изменение 412
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни системи, използващи поне 
50 % топлинна енергия от възобновяеми 
източници, отпадна топлина, 
когенерация или комбинация от тях, и 
които имат показател за определянето 
на потреблението на първична енергия 
по Директива 2010/31/ЕС и изчислен в 
съответствие със стандарт EN 
15603, равен най-много на 0,8;

Or. de

Обосновка

Посочването на Европейския стандарт, който дефинира метода за изчисляване на 
показателя за определяне на потреблението на първична енергия, подпомага 
хармонизираното прилагане на тази директива. Този Европейски стандарт е 
разработен на базата на поръчение на Комисията за прилагане на Директивата 
относно енергийните характеристики на сградите. Комисията тогава е имала 
предвид показател, равен или по-малък от 0,8.

Изменение 413
Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Изменение 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни системи, използващи 
когенерация, и които имат показател за 
определянето на потреблението на 
първична енергия по Директива 
2010/31/ЕС, равен най-малко на 0,8;

Or. en

Изменение 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling. 
At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfil renewable directive targets.

Изменение 416
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни система, използващи поне 
50 % топлинна енергия от възобновяеми 
източници, отпадна топлина, 

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

когенерация или комбинация от тях; 
или които имат показател за 
определянето на потреблението на 
първична енергия по Директива 
2010/31/ЕС, равен най-малко на 0,8;

Or. en

Изменение 417
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 418
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи“ 
означава топлофикационни или 
охладителни система, използващи поне 
50 % топлинна енергия от възобновяеми 
източници, отпадна топлина, 

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

когенерация или комбинация от тях, и 
които имат показател за определянето 
на потреблението на първична енергия 
по Директива 2010/31/ЕС, равен най-
малко на 0,7;

Or. pl

Обосновка

За разхищение на първична енергия да се признават всички показатели на когенерация, 
които надхвърлят 0,7.

Изменение 419
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. „значителна реконструкция“ 
означава реконструкция, чиито разходи 
надхвърлят 50 % от инвестиционните 
разходи за съпоставим нов агрегат в 
съответствие с Решение 2007/74/ЕО, или 
за която се изисква актуализиране на 
комплексното разрешително, 
предоставено съгласно Директива 
2010/75/ЕС.

27. „значителна реконструкция“ 
означава реконструкция, чиито разходи 
надхвърлят 50 % от инвестиционните 
разходи за съпоставим нов агрегат в 
съответствие с Решение 2007/74/ЕО, или 
за която се изисква актуализиране на 
комплексното разрешително, 
предоставено съгласно Директива 
2010/75/ЕС; значителна 
реконструкция на сграда означава 
реконструкция на сграда съгласно 
член 2, параграф 10 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. ro

Изменение 420
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

27а. „финансиране от трети страни“ 
означава договореност, при която 
освен енергийния доставчик и 
получателя на резултата от 
енергоспестяващата мярка, участва и 
трета страна, която осигурява 
финансирането на тази мярка и 
събира от получателя такса, която е 
равна на определена част от 
постигнатите енергийни 
спестявания в резултат на мярката 
за повишаване на енергийната 
ефективност. Тази трета страна 
може да е или да не е дружество за 
енергийни услуги;

Or. en

Изменение 421
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „спестявания от ранни 
действия“ са тези спестявания, 
които са резултат от мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, започнати през 
предишна година, не по-рано от 
1995 г., и които все още генерират 
спестявания през 2016 г. и след това;

Or. en

Изменение 422
Hannes Swoboda
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 27a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „спестяванията от ранни 
действия” са тези спестявания, 
които са резултат от мерки за 
енергийна ефективност на 
държавите-членки, които са 
започнати най-рано през 1995 г. и 
действат поне до 2016 г.;

Or. de

Изменение 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

27а. „енергийна бедност“ означава 
необходимост от изразходване на 
непропорционална сума от доходите 
за енергия. По-конкретно, това се 
определя като необходимост 
домакинства да изразходват такъв 
процент от своя доход, който е 
повече от два пъти над средната 
стойност на процента, изразходван 
от домакинства за енергия, 
използвана в рамките на дома; 
разходите се изчисляват въз основа на 
постигане на същите вътрешни 
температури като мнозинството от 
домакинствата в национален мащаб.

Or. en

Обосновка

Част от ползите от енергийната ефективност трябва да се насочват към тези, 
страдащи от енергийна бедност. За целта е необходимо тази концепция да бъде 
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определена. Опитът на Обединеното кралство сочи за проблеми при използването на 
абсолютен дял, поради което е избран подходът с относителен дял.


