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Изменение 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Финансова и техническа подкрепа

2a. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 107 и член 108 от ДФЕС, 
държавите-членки създават 
инструменти за финансиране, за да 
обединят многобройните потоци на 
финансиране, включително:
a) финансов принос и глоби от 
неизпълнението на задълженията, 
посочени в член 6,
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност съгласно член 10, 
параграф 3 от Директива 2009/29/ЕО,
в) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от проектните 
облигации на ЕС,
г) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по специално 
Кохезионния фонд и структурните 
фондове, и отделените европейски 
финансови инструменти, техническа 
помощ и финансов инженеринг,
д) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и други 
европейски финансови институции, 
по-специално Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB),
е) национални средства, включително 
от публични банки и други 
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национални финансови институции.
2. Инструментите за финансиране:
a) използват тези парични средства, 
за да осигурят възможно най-много 
частен капитал, по-специално от 
институционални инвеститори;
б) осигуряват финансови средства 
(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по заеми с цел 
насърчаване сключването на договори 
за енергийни показатели, 
безвъзмездни средства, субсидирани 
заеми и целеви кредитни линии), 
които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност;
в) ще са свързани с програми или 
агенции, които ще обединяват и 
оценяват качеството на проекти за 
енергоспестяване, предоставят 
техническа помощ, насърчават 
пазара на енергийни услуги и помагат 
за създаването на търсене на тези 
услуги сред потребителите в 
съответствие с член 14;
г) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност.
3. Комисията, по целесъобразност, 
пряко или чрез европейските 
финансови институции, подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел увеличаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли, чрез 
предоставяне на подкрепа за обмена 
на най-добри практики между 
отговорните национални или 
регионални институции или органи.
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4. Комисията в сътрудничество с 
ЕИБ разработва стратегия за 
подпомагане на финансовите 
механизми да привличат частен 
капитал, например чрез повишаване 
на информираността за 
инструментите за финансиране сред 
целеви институционални 
инвеститори и изготвяне на насоки, 
основани на най-добрите практики.

Or. en

Изменение 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Финансова и техническа подкрепа

2а. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 107 и член 108 от ДФЕС, 
държавите-членки създават 
инструменти за финансиране, за да 
обединят многобройните потоци на 
финансиране, включително: 
a) финансов принос и глоби от 
неизпълнението на задълженията, 
посочени в член 6,
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност съгласно член 10, 
параграф 3 от Директива 2009/29/ЕО,
в) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от проектните 
облигации на ЕС,
г) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по специално 
Кохезионния фонд и структурните 
фондове, и отделените европейски 
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финансови инструменти, техническа 
помощ и финансов инженеринг,
д) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и други 
европейски финансови институции, 
по-специално Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB),
е) национални средства, включително 
от публични банки и други 
национални финансови институции.
2. Инструментите за финансиране:
a) използват тези парични средства, 
за да осигурят възможно най-много 
частен капитал, по-специално от 
институционални инвеститори, 
като използват критерии, които 
осигуряват постигането както на 
екологични, така и на социални цели 
за предоставянето на средствата;
б) осигуряват финансови средства 
(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по заеми с цел 
насърчаване сключването на договори 
за енергийни показатели, 
безвъзмездни средства, субсидирани 
заеми и целеви кредитни линии, 
системи за финансиране на трети 
страни), които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност, и позволяват 
икономически изгодно реновиране на 
сгради дори за домакинства с ниски и 
средни доходи.
в) ще са свързани с програми или 
агенции, които ще обединяват и 
оценяват качеството на проекти за 
енергоспестяване, предоставят 
техническа помощ, насърчават 
пазара на енергийни услуги и помагат 
за създаването на търсене на тези 
услуги сред потребителите в 
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съответствие с член 14;
г) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност.
д) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на социалния диалог и 
определянето на стандарти, които 
имат за цел подобряване на 
енергийната ефективност и 
здравословни и безопасни условия на 
труд.
3. Комисията, по целесъобразност, 
пряко или чрез европейските 
финансови институции, подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел увеличаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли.
4. Комисията улеснява обмена на най-
добри практики между отговорните 
национални или регионални 
институции или органи, например 
посредством годишни срещи на 
регулаторните органи, публични бази 
данни с информация относно 
изпълнението на мерките от 
държавите-членки и съпоставка 
между страните.

Or. en

Обосновка

Предложението на докладчика се счита за добро. Промени: 2a) критериите, към 
които следва да се придържа разпределението на средствата; 2б) следва да се 
подчертае, че от поне една мярка за подобряване на енергийната ефективност следва 
да имат полза тези, които страдат от енергийна бедност; 2д) трябва да осигурим 
подходящи условия на труд за онези, които реално извършват подобряването на 
енергийната ефективност; 4) и накрая подпомагането на обмена на най-добри 
практики е от решаващо значение и част от обосновката за европейска политика по 
въпроса.
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Изменение 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Финансова и техническа подкрепа

2a. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 107 и член 108 от ДФЕС, 
държавите-членки създават 
инструменти за финансиране, за да 
обединят многобройните потоци на 
финансиране, включително:
a) финансов принос и глоби от 
неизпълнението на задълженията, 
посочени в член 6,
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност съгласно член 10, 
параграф 3 от Директива 2009/29/ЕО,
в) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от проектните 
облигации на ЕС,
г) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по специално 
Кохезионния фонд и структурните 
фондове, и отделените европейски 
финансови инструменти, техническа 
помощ и финансов инженеринг,
д) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и други 
европейски финансови институции, 
по-специално Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB),
е) национални средства, включително 
от публични банки и други 
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национални финансови институции.
2. Инструментите за финансиране:
a) използват тези парични средства, 
за да осигурят възможно най-много 
частен капитал, по-специално от 
институционални инвеститори;
б) осигуряват финансови средства 
(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по заеми с цел 
насърчаване сключването на договори 
за енергийни показатели, 
безвъзмездни средства, субсидирани 
заеми и целеви кредитни линии), 
които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност;
в) ще са свързани с програми или 
агенции, които ще обединяват и 
оценяват качеството на проекти за 
енергоспестяване, предоставят 
техническа помощ, насърчават 
пазара на енергийни услуги и помагат 
за създаването на търсене на тези 
услуги сред потребителите в 
съответствие с член 14;
г) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност.
д) предоставят средства за научни 
изследвания и демонстрация и 
ускоряване на навлизането на малки и 
микротехнологии за производство на 
енергия и оптимизирането на 
свързването на тези производители 
на енергия към преносната мрежа;
е) ще са свързани с програми за 
предприемане на действия за 
насърчаване на енергийната 
ефективност във всички жилища с 
цел предотвратяване на енергийната 
бедност и стимулиране на 
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наемодателите, които отдават 
жилища под наем, да направят 
имотите си възможно най-
енергоефективни.
3. Комисията, по целесъобразност, 
пряко или чрез европейските 
финансови институции, подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел увеличаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли, чрез 
предоставяне на подкрепа за обмена 
на най-добри практики между 
отговорните национални или 
регионални институции или органи.

Or. en

Изменение 427
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Финансова и техническа подкрепа

Без да се накърняват разпоредбите на 
член 107 и член 108 от ДФЕС, 
държавите-членки създават 
инструменти за финансиране, за да 
обединят многобройните потоци на 
финансиране, включително:
a) финансов принос и глоби от 
неизпълнението на задълженията, 
посочени в член 6,
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност съгласно член 10, 
параграф 3 от Директива 2009/29/ЕО,
в) средства, отпуснати за енергийна 
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ефективност от проектните 
облигации на ЕС,
г) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по специално 
Кохезионния фонд, структурните 
фондове и фондовете за развитие на 
селските райони, и отделените 
европейски финансови инструменти, 
техническа помощ и финансов 
инженеринг,
д) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), като 
Европейския фонд за енергийна 
ефективност, и други европейски 
финансови институции, по-специално 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB),
е) национални средства, включително 
от публични банки и други 
национални финансови институции.
2) Отчитайки принципите на 
гъвкавост и субсидиарност 
инструментите за финансиране:
a) използват тези парични средства, 
за да осигурят възможно най-много 
частен капитал, по-специално от 
институционални инвеститори;
б) осигуряват финансови средства 
(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по заеми с цел 
насърчаване сключването на договори 
за енергийни показатели, 
безвъзмездни средства, субсидирани 
заеми и целеви кредитни линии), 
които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност;
в) ще са свързани с програми или 
агенции, които ще обединяват и 
оценяват качеството на проекти за 
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енергоспестяване, предоставят 
техническа помощ, насърчават 
пазара на енергийни услуги и помагат 
за създаването на търсене на тези 
услуги сред потребителите в 
съответствие с член 14;
г) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност.
3. Комисията, по целесъобразност, 
пряко или чрез европейските 
финансови институции, подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел увеличаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли, чрез 
предоставяне на подкрепа за обмена 
на най-добри практики между 
отговорните национални или 
регионални институции или органи.

Or. en

Обосновка

Докладчикът е прав да счита, че без необходимите финансови механизми мерките, 
предлагани в настоящата директива, ще бъдат само пожелания и няма да доведат до 
създаването на многобройни работни места и да предизвикат иновации. В допълнение 
на вече изтъкнатите от докладчика финансови източници бихме насърчили 
Европейския парламент да свърже фондовете за развитие на селските райони с 
проекти за енергийна ефективност в селските райони.

Изменение 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

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

1. Най-късно до 30 юни 2013 г.
държавите-членки одобряват
национални цели за енергийна 
ефективност, базирани на предложение 
на Комисията, като вземат под 
внимание методологията, предвидена 
в приложение Іа, така че да се осигури 
постигането до 2020 г. на целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо или намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС през 2020 г. с 368 Mtoe, или 
намаляване на енергийната 
интензивност на ЕС до не повече от 
104 тона нефтен еквивалент на един 
милион евро брутен вътрешен 
продукт, изразен в цени от 2005 г. през 
2020 г. Националните цели за 
енергийна ефективност се изразяват
като абсолютно количество на 
първичното енергоспестяване или 
като абсолютно равнище на 
първичното енергопотребление през
2020 г. спрямо прогнозния БВП през 
тази година. Това следва да вземе под 
внимание целта на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

За да се постигне общата цел, изглежда по-подходящо и в съответствие с принципа 
на субсидиарност да се засилят националните цели чрез въвеждане на ясно споделяне 
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на тежестта, методология за измерване и проверка (вж. изменението относно член 
3, параграф 2а) и силна роля на Комисията (вж. изменението относно член 19, 
параграф 2). Това ще позволи на държавите-членки да бъдат по-гъвкави по отношение 
избора на инструменти и ще бъде в съответствие с доклада на Bendtsen, приет от 
Парламента на 15 декември 2010 г.

Изменение 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Антония Първанова, Corinne Lepage, Владко Тодоров 
Панайотов

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои обвързващи национални 
цели за енергийна ефективност, 
изразени като абсолютно количество на 
първичното енергопотребление през
2020 г., които следва да бъдат 
съобщени на Комисията до [датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива]. Тези цели се определят 
въз основа на индикативните 
стойности, посочени в приложение 0 
и следва да вземат под внимание целта 
на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване. 
Държавите-членки приемат 
индикативна крива за подобряване на 
енергийната ефективност и мерки, 
ефективно планирани, за да 
гарантират, че подобрението на 
енергийната им ефективност е равно 
или по-голямо от посоченото в 
кривата. Държавите-членки могат 
също така да приемат мерките, 
предвидени в настоящата директива, 
мерките за постигане на националните 
цели за енергоспестяване, формулирани 
в съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
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съюз. Всяко отклонение от 
стойностите, посочени в приложение 
0, се обосновава и съобщава на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Директива 2009/28/ЕО за възобновяемите енергийни източници изисква от 
държавите-членки да приемат ефективни мерки в съответствие с индикативна крива 
за подобрение. Този подход на практика работи добре и съответно следва да бъде 
възприет и във връзка с енергийната ефективност. Задължителните цели доказаха, че 
постигат резултати, тъй като осигуряват инвестиционна сигурност за 
промишлеността и гарантират наличието на силен политически ангажимент за 
постигане на резултати.

Изменение 430
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление в 2020 г. или като 
абсолютно ниво на крайното 
енергопотребление в 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да 
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз, както и мерки за понижаване на 
зависимостта от вноса с цел 
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повишаване на производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
мерки за намаляване на емисиите на 
CO2.

Or. de

Обосновка

Едностранното фокусиране върху потреблението на първична енергия води на 
вътрешния пазар до повишаване на вноса на енергия и с това до зависимост от вноса. 
Освен това се затруднява преходът към икономика, която се основава на енергия от 
възобновяеми източници. Следователно държавите-членки следва да могат да 
включат и крайното потребление на енергия като референтна стойност. Повечето 
държави извън ЕС (Япония, Китай...) дефинират енергийната ефективност като 
енергийна продуктивност на своята икономика.

Изменение 431
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка трябва да
гарантира, че нейното национално
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г., е под 
целта, посочена в лявата колона на 
таблицата от Приложение - 1. Тези 
задължителни национални цели са в 
съответствие с целите на 
Европейския съюз за поне
двадесетпроцентно енергоспестяване,
коeто изисква намаляване на 
първичното енергопотребление на
най-малкото с 368 Mtoe през 2020 г.

Or. en



PE475.929v01-00 18/118 AM\883474BG.doc

BG

Обосновка

Задължителните цели ще осигурят политически ангажимент. Те създават стимул за 
предприятията да инвестират и за държавите-членки да действат. Това ще има 
положителен ефект върху икономиката, създаването на работни места и 
сигурността на енергийните доставки. Според Комисията целта от 20% изисква 
намаляване на най-малкото с 368 Mtoe през 2020 г. (първична енергия).

Изменение 433
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка трябва да
гарантира, че нейното национално
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г., е най-
малко под нейната цел, посочена в 
Приложение - 1. Подобни 
задължителни национални цели са в 
съответствие с целта на Европейския 
съюз за поне двадесетпроцентно 
енергоспестяване, посочена в член 1, 
която ограничава първичното 
енергопотребление на ЕС на 
максимум 1353,50 Mtoe през 2020 г., 
което представлява 80% от 
енергопотреблението през 2007 г.

Or. en

Обосновка

Настоящите политики за енергийна ефективност са отслабени от липсата на 
яснота относно равнището на енергоспестяване, което всяка държава-членка трябва 
да постигне. В директивата трябва да се заложи европейска методология за това как 
да се определят националните цели, за да се гарантира, че ще достигнат 20% и по 
този начин да станат задължителни още с влизането в сила на директивата.
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Изменение 434
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Обосновка

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

Изменение 436
Marita Ulvskog

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

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

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

Or. en

Изменение 437
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои индикативни 
национални цели за енергийна 
ефективност, изразени като абсолютно 
количество на крайното
енергопотребление през 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да 
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентна енергийна 
ефективност, мерките, предвидени в 
настоящата директива, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
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Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

членки и на равнището на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Националните индикативни цели следва да се основават на крайното 
енергопотребление. Първичното енергопотребление може да се увеличи, ако 
държавата-членка подобри енергийната независимост посредством инвестиции в 
нисковъглеродни технологии или производство на енергия от възобновяеми източници 
или улавяне или съхранение на въглероден диоксид. Инвестициите, които намаляват
вноса на енергия не бива да се наказват с подход, отчитащ първичната енергия.

Изменение 438
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 30 юни 2013 г. държавите-членки 
трябва да определят свои национални 
цели за енергийна ефективност, въз 
основа на цели за секторна енергийна 
ефективност. До 31 декември 2012 г. 
Комисията трябва да установи обща 
методология за изчисляване на 
секторна енергийна ефективност.
При определянето на целите 
държавите-членки следва да вземат 
под внимание целта на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
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съюз.

Or. en

Изменение 439
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 440
Kathleen Van Brempt
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г. При 
определянето на тези цели те следва да 
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване към 2020 г. спрямо 
2007 г., което означава, че първичното 
енергопотребление на Съюза трябва 
да се намали с 338 Mtoe през 2020 г.
Мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз също следва да се 
вземат под внимание.

Or. en

Изменение 441
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност. При 
определянето на тези цели те следва да 
вземат под внимание целта на 
Европейския съюз за повишаване на 
енергийната ефективност с 20%, 
спрямо прогнозните разчети за 2020 
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двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

г., мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз.

Or. de

Обосновка

Формулировката в директивата следва да се ориентира към приетите на 
Европейския съвет през март 2007 г. заключения на лидерите.

Изменение 442
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г., и да 
определят секторни задължения 
и/или задължения за крайните 
потребители (жилищни, промишлени 
и обществените сгради и публичната 
администрация) или да насърчат 
доброволни споразумения между 
операторите. При определянето на 
тези цели те следва да вземат под 
внимание целта на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване, 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
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параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Изменение 443
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки трябва да 
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени като 
намаляване на общата енергийна 
интензивност с 20% спрямо 2010 г.
през 2020 г. При определянето на тези 
цели те следва да вземат под внимание 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за енергоспестяване, 
формулирани в съответствие с член 4, 
параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО, и 
други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 444
András Gyürk

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 445
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Обосновка

Увеличението на възобновяемите източници на енергия, например, увеличава 
първичното енергопотребление. Също така замяната на вноса на електричество от 
трети страни с местно производство на електричество увеличава първичното 
енергопотребление. За да са съгласувани целите на енергийната политика, следва да 
има възможност за определяне на цел за енергийна ефективност от гледна точка на 
крайното потребление.

Изменение 446
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Европейския съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване, мерките, предвидени 
в настоящата директива, мерките за 
постигане на националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на държавите-
членки и на равнището на Европейския 
съюз. Всяка държава-членка може да 
обяви своите национални цели за 
задължителни.

Or. de

Обосновка

Би следвало да се предостави на държавите-членки да определят как да налагат 
своите цели за енергоспестяване.

Изменение 447
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 448
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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.

Изменение 449
Catherine Trautmann
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 450
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, ранни действия 
и други мерки за насърчаване на 
енергийната ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Равнището на енергийна ефективност и наличните програми в държавите-членки са 
доста различни. Важно е да се насочи вниманието върху (доброволни) програми и 
мерки в държавите-членки в миналото. Има смисъл да се уважат най-напредналите и 
да се дадат примери за най-добри практики на останалите.

Изменение 451
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 452
Michael Theurer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 453
Adam Gierek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случаите, когато 
ефективността на използваната 
първична енергия от изкопаеми 
горива е по-ниска или равна на 
петдесет процента, нейните 
промишлени потребители, особено 
тези от енергийния сектор, 
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закупуват на търг правата по 
отношение на общите емисии на 
CO2, придружаващи преобразуването; 
надвишаването на 
петдесетпроцентовия праг на 
ефективност по други процентови
показатели освобождава
емитентите от задължението да 
купуват права за емисии на CO2 на 
търг с процент равен на общата 
ефективност минус петдесет 
процента.

Or. pl

Обосновка

Най-често използваната първична енергия под формата на химична енергия 
преминава през преобразуване в други видове енергия със строго определена 
ефективност и в строга зависимост от параметрите на процеса. 
Петдесетпроцентният праг е амбициозен показател да се получи техническа гледна 
точка, тъй като освобождаването от закупуване на CO2 емисии разширява 
интересът към иновации с цел повишаване на ефективността.

Изменение 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Антония Първанова, Corinne Lepage, Владко Тодоров 
Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки се стремят до 
31 декември 2050 г. да намалят 
потреблението на енергия на 
съществуващия сграден фонд с 80% 
спрямо равнищата от 2010 г. За тази 
цел и като част от националните 
планове, посочени в член 9 от 
Директива 2010/31/ЕС, и без да се 
накърнява параграф 1 от него, 
държавите-членки разработват 
политики и вземат мерки, за да 
стимулират дълбокото реновиране на 
сгради, включително поетапното 
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дълбоко реновиране. Държавите-
членки могат да решат да не 
включват в своите пътни карти за 
реновиране онези категории сгради, 
изброени в член 4.2 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на потенциала за енергоспестяване в сградния фонд и определянето 
на целите за 2020 г. следва да се разглежда в по-дългосрочна перспектива. Това е 
единственият начин за съгласуване на целите в областта на климата и енергийната 
ефективност и в края на краищата за постигане на установените дългосрочни цели 
на ЕС. Създаването на национални пътни карти, които обхващат целия сграден фонд, 
ще даде възможност на всяка държава-членка да определи приоритетите и да 
постави междинни цели за всеки сегмент от своя сграден фонд.

Изменение 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Владимир Уручев, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат да се 
отклонят от разпоредбите, 
предвидени в членове 4 и 6. Те 
уведомяват Комисията за 
заменящите или допълващи мерки, 
които планират да приемат съгласно 
член 19, параграф 2. Държавите-
членки, които изберат заменящи или 
допълващи мерки, гарантират, че 
количеството първично 
енергоспестяване или намаляването 
на енергийната интензивност, 
постигнати с тези мерки, са 
достатъчни за постигането на 
националните цели за енергийна 
ефективност.



PE475.929v01-00 36/118 AM\883474BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

За да се постигне общата цел, изглежда по-подходящо и в съответствие с принципа 
на субсидиарност да се засилят националните цели чрез въвеждане на ясно споделяне 
на тежестта, методология за измерване и проверка (вж. изменението относно член 
3, параграфи 1 и 2а) и силна роля на Комисията (вж. изменението на член 19, 
параграф 2). Това ще позволи на държавите-членки да бъдат по-гъвкави по отношение 
избора на инструменти и ще бъде в съответствие с доклада на Bendtsen, приет от 
Парламента на 15 декември 2010 г.

Изменение 456
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки трябва да 
изготвят пътни карти, описващи 
националните им стратегии, 
прилагани за решително намаляване 
на енергопотреблението на техните 
сгради до 2050 г. Националните 
пътни  карти трябва да бъдат 
приети до 1 януари 2014 г. за 
обществените сгради; до 1 януари 
2015 г. за частните нежилищни 
сгради; до 1 януари 2017 г. за 
жилищните сгради. Пътните карти 
следва да установят междинни цели 
за средно енергоспестяване на 
сградите до 2020, 2030 и 2040 г.
Пътните карти ще трябва да бъдат 
приложени в годишните доклади, 
предвидени в член 19, параграф 1 от 
директивата.

Or. fr

Изменение 457
Michael Theurer
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За постигането на 
приоритетната цел на Европейския 
съюз за двадесетпроцентно 
енергоспестяване държавите-членки 
следва да разполагат с възможно най-
голяма гъвкавост при избора на мерки 
и инструменти, стига те да 
съответстват на член 19, параграф 2 
и на принципите на екологичната 
пазарна икономика, и да отчитат 
предишните усилия и 
екологосъобразното поведение. 

Or. de

Изменение 458
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всяка държава-членка създава 
механизми, за да гарантира, че 
задължителните й национални цели 
за енергоспестяване и общата цел на 
ЕС за двадесетпроцентно 
енергоспестяване ще бъдат 
постигнати. Комисията прави оценка 
на тези национални механизми и 
предлага корекции, ако е необходимо.
До 30 юни 2013 г. Комисията следва да 
оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4. Ако 
резултатите от тази оценка са 
отрицателни, Комисията ще въведе 
съчетание от мерки, включително 
консултации, стимули, 
предупреждение и финансови 
последици, за да гарантира, че всяка 
държава-членка допринася по 
подходящ начин за постигането на 
общата цел на ЕС през 2020 г.

Or. en

Изменение 460
Marita Ulvskog
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 461
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки въвеждат 
мерки, за да гарантират, че тяхното 
потребление на първична енергия се 
равнява или е под линеарната 
годишна траектория към посочената 
в приложение -1 цел за 2020 г.
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параграф 4.

Or. en

Обосновка

Предварителното определяне на траектория ще улесни измерването на напредъка и 
ще осигури предвидимост на нуждите от внос и намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Изменение 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Антония Първанова, Corinne Lepage, Владко Тодоров 
Панайотов

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2013 г. Комисията следва 
да оцени дали държавите-членки са на 
път да постигнат националните 
цели, посочени в параграф 1, и
необходими за постигане на целта на 
Европейския съюз за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия до 2020 г., за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe). Тази оценка 
включва:

а) сумата на енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 1
б) оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 463
Daniel Caspary
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2015 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, 
съобразено с икономическото 
развитие, за което е необходимо 
намаляване на енергийната 
интензивност с не повече от 104 Mtoe 
за милион евро/БВП на цени от 2005 г. 
през 2020 г., като вземе под внимание 
средно претеглената стойност на 
сумата на енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 1, 
и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4, както и спестяването на 
първична енергия постигнато чрез  
например ETS, Директивата за 
възобновяемите източници или 
Директивата за екодизайна.

Or. de

Изменение 464
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2016 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне своята 
цел за повишаване на енергийната 
ефективност с 20%, спрямо 
прогнозните разчети за 2020 г., като 
вземе под внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.
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енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Формулировките в настоящата директива следва да се ориентират към приетите на 
Европейския съвет през март 2007 г. заключения на лидерите.

Изменение 465
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали Европейският съюз е на 
път да постигне своята цел за 2020 г. за
двадесетпроцентна енергийна 
ефективност, като вземе под внимание 
сумата на енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 1, 
и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

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

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

Or. fi

Обосновка

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

Изменение 467
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г., както от техническа, така и 
от икономическа гледна точка, своята 
цел за двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с приблизително 368 
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енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe). 
Това количество енергия може да бъде 
адаптирано, като се вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. ro

Изменение 468
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за двадесетпроцентно 
намаляване на енергийната 
интензивност, като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. en

Изменение 469
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Европейският съюз да постигне до 2020 
в резултат на нарастване на 
ефективността с 20 %, което би 
довело до намаляване на потреблението 
на първична енергия в ЕС в 2020 г. с 368 
милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe), 
като вземе под внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката,
спомената в член 19, параграф 4.

Or. pl

Обосновка

Намаляването на потреблението се дължи на повишаване на ефективността, а не 
на„намаляване на потреблението“.Тук е налице липса на логика.

Изменение 470
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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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.

Изменение 471
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2016 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 31 
декември 2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. en

Обосновка

2014 г. е прекалено рано да се прави оценка относно постигането на целта за 2020 г. 
След приемането на настоящата директива тя трябва да бъде транспонирана в 
националното законодателство.

Изменение 472
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

2. До 30 юни 2015 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. ro

Изменение 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Владимир Уручев, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 31 декември 2013 г. Комисията 
следва да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. en
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Изменение 474
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 31 декември 2013 г. Комисията 
следва да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

Or. en

Изменение 475
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

На 4 февруари 2011 г. Европейският съвет заяви, че ще направи преглед на 
изпълнението на целта за енергийна ефективност до 2013 г. и ще прецени дали са 
необходими допълнителни мерки. Крайният срок 30 юни 2014 г. съвпада с края на 
мандата на Комисията и много вероятно ще доведе до забавяне на всякакви нови 
мерки с 6–12 месеца.

Изменение 477
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 

2. До 31 декември 2014 г. Комисията 
следва да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 2020 
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г. своята цел за двадесетпроцентно 
спестяване на първична енергия, за 
което е необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe), като вземе под 
внимание сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели съгласно параграф 1, и оценката, 
спомената в член 19, параграф 4.

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

Or. de

Обосновка

Директивата ще се приеме най-рано през 2012 г. и ще се приложи едва 12 месеца по-
късно, т.е. през 2013 г. Следователно би било разумно на Комисията да се предостави 
достатъчно време да оцени последиците от прилагането на национално равнище.

Изменение 478
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейската комисия се 
призовава да представи единна 
методология за изчисляване на 
повишаването на енергийната 
ефективност, ориентирана към 
икономически показатели, като 
например брутната добавена 
стойност.

Or. de

Обосновка

Досегашният подход на Европейската комисия, който разглежда като равностойни 
повишаването на енергийната ефективност и абсолютното енергоспестяване, е 
неправилен. Именно в енергийно интензивните промишлени сектори повишаването на 
производството може да доведе до покачване на общото енергопотребление, въпреки 
че същевременно се постигат успехи по отношение на енергийната ефективност. 
Задължението за намаляване на абсолютното енергопотребление ще се превърне в 
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ограничение за производството и ще възпрепятства икономическия растеж.

Изменение 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 31 декември 2013 г. Комисията 
определя, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
обща разходоефективна методология 
за мониторинг и проверка на 
икономиите на енергия и развитието 
на енергийната интензивност, която 
ще позволи да се определят в 
количествено изражение усилията на 
държавите-членки при равностойни 
условия въз основа на наличните 
статистически показатели.

Or. en

Обосновка

За да се постигне общата цел, изглежда по-подходящо и в съответствие с принципа 
на субсидиарност да се засилят националните цели чрез въвеждане на методология за 
измерване и проверка. Това ще бъде в съответствие с доклада на Bendtsen, приет от 
Парламента на 15 декември 2010 г.

Изменение 480
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 31 декември 2014 г. Комисията 
определя, посредством делегирани 
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актове в съответствие с член 18, 
обща разходоефективна методология 
за мониторинг на енергийната 
ефективност на глава от 
населението, която ще позволи да се 
определят в количествено изражение 
усилията на държавите-членки при 
равностойни условия въз основа на 
наличните статистически 
показатели.

Or. en

Изменение 481
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на негативен резултат 
от оценката Комисията определя до 
30 юни 2014 г. отделно за всяка 
държава-членка задължителна цел за 
енергийна ефективност, основана на 
националните цели за енергийна 
ефективност, определени съгласно 
член 1, параграф 1 и конкретната 
информация, представена от 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако оценката покаже, че 
Европейският съюз като цяло 
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навярно няма да постигне своята цел, 
Комисията следва в момента на 
представяне на оценката да 
представи законодателно 
предложение за въвеждане на 
специфични за отделната държава 
цели за енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a

Реновиране на сгради

1. Държавите-членки се стремят до 
31 декември 2050 г. да намалят 
потреблението на енергия на 
съществуващия сграден фонд с 80 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
2. Държавите-членки разработват 
политики и вземат мерки, за да 
стимулират дълбокото реновиране на 
сгради, включително поетапното 
основно реновиране, като част от 
националните планове, посочени в 
член 9 от Директива 2010/31/ЕС, и без
да се накърнява параграф 1 от него.
3. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 2. Те съдържат 
най-малко следното:
a) списък на сградите, разделени 
според категорията,
б) цели за основно реновиране за 
2020 г., 2030 г. и 2040 г., разделени в 
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зависимост от категорията на 
сградите. Тези цели следва да са в 
съответствие с постигането на 
дългосрочната цел, посочена в 
параграф 1,
в) мерки за справяне със социалните, 
техническите и финансовите 
предизвикателства пред сградния 
фонд,
г) мерки, с които се гарантира, че 
наемателите не са финансово 
санкционирани.
4. Държавите-членки могат да решат 
да не определят или да не прилагат 
изискванията, посочени в параграфи 
1, 2 и 3, за следните категории сгради:
a) сгради, официално защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или 
историческа стойност, доколкото 
изпълнението на някои минимални 
изисквания за енергийните 
характеристики би довело до 
неприемлива промяна на техния 
характер или външен вид;
б) сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности;
в) временни постройки със срок на 
използване две или по-малко години, 
промишлени обекти, цехове и 
нежилищни селскостопански сгради с 
ниско потребление на енергия, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в отрасъл, който е 
обхванат от национално отраслово 
споразумение относно енергийните 
характеристики;
г) жилищни сгради, които се 
използват или са предназначени да се 
използват по-малко от четири месеца 
в годината или, като алтернатива, 
през ограничен период от време в 
годината и с очаквано потребление на 
енергия, по-малко от 25 % от 
очакваното при целогодишно 
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използване;
д) обособени сгради с полезна 
разгъната застроена площ, по-малка 
от 50 m2.
5. Държавите-членки гарантират, че 
основното и поетапното основно 
реновиране се извършва първо в 
търговските или жилищните сгради 
с най-лоши енергийни показатели.
6. Държавите-членки осигуряват 
извършването на основно реновиране 
най-напред в сградите с най-лоши 
енергийни показатели, които са 
собственост или се ползват от 
обществени институции.

Or. en

Частта от настоящото изменение (с изключение на параграф 4) вече е преведена в 
проектодоклад FdR 878374 Ex изменение 13

Изменение 484
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a (нов)

1. Държавите-членки се стремят до 
31 декември 2050 г. да намалят общо 
доставяната енергия или крайното 
потребление на енергия на 
съществуващия сграден фонд с 80 % 
спрямо равнищата от 2010 г.
2. Държавите-членки разработват 
политики и вземат мерки, за да 
осигурят подобряване на 
кумулативната енергийна 
ефективност на целия сграден фонд, 
като част от националните планове, 
посочени в член 9 от Директива 
2010/31/ЕС, и без да се накърнява 
параграф 1 от него.



PE475.929v01-00 56/118 AM\883474BG.doc

BG

3. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 2. Те съдържат 
най-малко следното:
a) списък на сградите, разделени 
според категорията,
б) цели за намаляване на средно 
доставяната енергия или крайното 
потребление на енергия на техния 
сграден фонд до 2020 г., 2030 г. и 
2040 г., разделен според категорията 
на сградите. Доставяната енергия 
включва аспектите, посочени в точка 
3 от приложение 1 към Директива 
2010/31/ЕО. Тези цели са в 
съответствие с постигането на 
дългосрочната цел, посочена в 
параграф 1,
в) мерки за справяне със социалните, 
техническите и финансовите 
предизвикателства пред сградния 
фонд,
г) мерки, с които се гарантира, че 
наемателите не са финансово 
санкционирани.
4. Държавите-членки осигуряват за 
всяка категория сгради извършване на 
основно реновиране най-напред в 
сградите с най-лоши енергийни 
показатели.

Or. en

Изменение 485
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
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Реновиране на сгради
1. Държавите-членки се стремят до 
2050 г. да намалят потреблението на 
енергия на съществуващия сграден 
фонд с 80 % спрямо равнищата от 
2010 г.
2. Държавите-членки разработват 
политики и вземат мерки, за да 
осигурят подобряване на общата 
енергийна ефективност на техния 
сграден фонд, като част от 
националните планове, посочени в 
член 9 от Директива 2010/31/ЕС, и
без да се накърнява параграф 1 от 
него.
3. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 2. Те съдържат 
най-малко следното:
a) списък на сградите, разделени 
според категорията,
б) цели за намаляване на средното 
потребление на енергия на техния 
сграден фонд до 2020 г., 2030 г. и 
2040 г., разделен според категорията 
на сградите. Тези цели следва да са в 
съответствие с постигането на 
дългосрочната цел, посочена в 
параграф 1,
в) мерки за справяне със социалните, 
техническите и финансовите 
предизвикателства пред сградния 
фонд,
г) мерки, с които се гарантира, че 
наемателите не са финансово 
санкционирани.
4. Държавите-членки осигуряват 
приоритетно извършване на основно 
реновиране в сградите с най-лоши 
енергийни показатели.

Or. es
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Обосновка

80 % намаление на енергопотреблението на сградния фонд в ЕС ще има значителен 
принос за постигане на целта за икономика с ниска въглеродна интензивност през 
2050 г. Една дългосрочна цел заедно с други ясно разбираеми и прагматични междинни 
цели ще помогне на държавите-членки да определят приоритети и същевременно ще 
им осигури необходимата гъвкавост. Жизненоважно е да се започне с онези сгради, 
които имат потенциал за най-амбициозни икономии на енергия.

Изменение 486
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Реновиране на сградите 
Като неделима част от техните 
национални планове, посочени в член 
19, държавите-членки насърчават 
политики и приемат подходящи 
мерки за стимулиране на 
реновирането на сградите. Тези мерки 
следва да включват поне:
a) диференциран списък на сградите 
по отношение на категорията на 
сградата;
б) мерки за управление на 
техническите и регулаторни 
предизвикателства;
в) финансови стимули в сектора на 
строителството, включително 
намаляване на данъците, намаляване 
на ДДС за ремонтни дейности и 
заеми с нисък лихвен процент, като 
например „екозаема“, тоест достъп 
до преференциални заеми с нулева 
лихва за 10 години до 30 000 евро за 
всеки бенефициент, който 
удостовери, че е извършил най-малко 
две от следните действия:  
повишаване на енергийната 
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ефективност на покривите и 
настилките или на външните стени 
или на прозорците, външни врати и 
соларни екрани, подмяна на  уреди и 
системи за отопление  или за 
производство на топла вода за 
домакински нужди, инсталиране на 
оборудване и системи за отопление и 
производство на електроенергия, 
използващи възобновяеми или подобни 
на тях източници;
г) мерки за гарантиране, че 
собствениците и/или наемателите не 
се санкционират финансово;

Or. it

Изменение 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 a
Дългосрочна цел за икономии на 

енергия
1. Държавите-членки изготвят 
планове за увеличаване на икономиите 
на енергия след 2020 г. до 2050 г. 
Държавите-членки в сътрудничество 
с Комисията определят цели за 
икономии на енергия като част от 
европейската енергийна политика.
2. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 1. Те съдържат 
най-малко следното:
a) списък на сградите, разделени 
според категорията,
б) списък на сгради, притежавани от 
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публични органи, в който да са 
посочени разгънатата застроена 
площ в m2; както и енергийните 
характеристики на всяка сграда,
в) цели за икономии на енергия за 
2020 г., 2030 г. и 2040 г. заедно с 
подробни планове, указващи мерките 
за постигане на целите, както и 
посочване на целите в различните 
сектори. Тези цели трябва да 
съответстват на постигането на 
дългосрочната цел, посочена в 
параграф 1,
г) мерки за справяне със социалните, 
свързаните със здравето и 
безопасността, техническите и 
финансовите предизвикателства в 
строителния сектор,
д) мерки, с които се гарантира, че 
наемателите не са финансово 
санкционирани,
е) мерки за борба с енергийната 
бедност.

Or. en

Обосновка

Следва да се предприемат мерки за използване на ползите от енергийната 
ефективност след 2020 г. Първата стъпка за това е изготвянето на планове и 
определянето на цели.

Изменение 488
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a (нов)
Сгради
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1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за действие за 
значително намаляване на 
енергопотреблението на сградния 
фонд. Въз основа на националните 
цели за икономии на енергия и 
разпоредбите на член 3 и приложение 
І държавите-членки определят
частта от техните национални цели 
за енергоспестяване, които да се 
постигнат посредством мерки в 
сградния фонд.
2. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 1. Те съдържат 
най-малко следното:
a) цели за намаляване на крайното 
потребление на енергия на сградния 
фонд до 2020 г., 2025 г., 2030 г. Тези 
цели се съгласуват с частта от 
икономиите на енергия, която ще 
реализира в сградния фонд, определена 
от държавите-членки съгласно 
параграф 1. Планът за действие 
трябва да включва също така 
дългосрочни цели за 2040 г. и 2050 г. 
Мерките за използването на енергия 
включват аспектите, посочени в 
точка 3 от приложение 1 към 
Директива 2010/21/ЕО;
б) по отношение на новите сгради 
националните планове за действие 
подпомагат и улесняват 
изпълнението на член 9 от Директива 
2010/31/ЕС;
в) по отношение на съществуващите 
сгради националните планове за 
действие предвиждат намаляване на 
енергопотреблението на сградния 
фонд посредством основно и 
поетапно реновиране и приоритетни 
действия по отношение на сградите с 
най-ниска енергийна ефективност;
г) националните планове следва да 
включват мерки за финансиране и 
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обучение в подкрепа на постигането 
на целите, посочени в буква a);
3. В сградите от специален 
архитектурен или исторически 
интерес, определени от 
националните органи съгласно 
приложимото законодателство, 
мерките за енергийна ефективност 
следва да се извършват по такъв 
начин, че да се запазят специалните 
характеристики на тези сгради.

Or. en

Изменение 489
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществени институции заличава се
1. Без да се засяга член 7 от 
Директива 2010/31/ЕС, държавите-
членки следва от 1 януари 2014 г да 
осигурят реновиране на 3 % годишно 
от пълната разгъната застроена 
площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да 
се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за 
енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
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минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.
2. Държавите-членки могат да 
разрешат на своите обществени 
институции да отчитат в рамките 
на своя годишен процент на 
реновиране излишъка на реновирана 
разгъната застроена площ през 
дадена година, все едно че тази площ е 
била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.
3. За целите на параграф 1, до 1 
януари 2014 г. държавите-членки 
следва да съставят и да оповестят 
публично списък на сгради, 
притежавани от техните 
обществени институции, в който да 
са посочени:
a) разгънатата застроена площ в m2; 
както и
б) енергийните характеристики на 
всяка сграда.
4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените 
институции:
a) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или 
като части от по-широкообхватни 
план за климата или околната среда, 
които да съдържат конкретни цели 
за енергоспестяване, с оглед 
постоянно подобряване на 
енергийната ефективност на 
съответната институция;
б) да въведат система за енергийно 
управление като част от 
прилагането на своя план.

Or. en
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Изменение 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки гарантират, че
от 1 януари 2014 г. публичният сектор 
във всяка страна може системно да
прилага разходоефективни и иначе 
подходящи мерки за енергоспестяване 
и енергийна ефективност. Това може 
да се постигне чрез национални 
програми или споразумения за 
насърчаване на енергийните 
диагностики на сградите, 
притежавани от техните обществени 
институции, или енергийни 
диагностики на други техни дейности 
и въз основа на тези диагностики да 
се провеждат мерки за реновиране. 
Разходоефективните мерки могат да 
включват например насърчаването на 
мониторинга на потреблението или 
подобрения на системите за 
енергийно управление и на 
ефективността на 
пространственото разпределение.

Or. fi

Обосновка

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

Изменение 491
Marita Ulvskog
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За да допринесат за изпълнението 
на националните цели за икономии на 
енергия и разпоредбите на член 3 и 
приложение І, държавите-членки 
определят цели за намаляване на 
енергопотреблението и мерки за 
икономии на енергия в обществени 
сгради, които следва да осигурят 
амбициозно подобряване на 
енергийната ефективност на 
сградите, обществена собственост, 
отчитайки разходната ефективност 
и мерките за икономии на енергия в 
други сектори.

Or. en

Изменение 492
Michael Theurer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят 
реновиране на 3 % годишно от 

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

двадесетпроцентно енергоспестяване 
до 2020 г. и могат за тази цел от 1 
януари 2014 г да вземат мерки за 
повишаване енергийната 
ефективност на сградите, 
притежавани от техните обществени 
институции, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС, в съответствие с 
определената в член 3, параграф 1 
национална цел за енергийна 
ефективност. 

Or. de

Изменение 493
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки могат 
да вземат мерки за постигане на 
целите съгласно член 1, респективно 
член 3, които излизат извън 
минимално допустимите изисквания 
на член 4 от Директива 2010/31/ЕС, за 
да повишат енергийната 
ефективност на сградите, 
притежавани от техните 
обществени институции.
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сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. de

Изменение 494
Markus Pieper

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 1,5 % годишно от пълната разгъната 
застроена отопляема площ, 
притежавана от техните обществени 
институции, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС, при условие че 
държавните бюджети гарантират 
достатъчно финансиране и 
финансирането не застрашава други 
важни задачи на общините като 
образователната и социалната 
политика. Тези 1,5 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена 
отопляема площ на сградите с 
използваема разгъната застроена площ 
над 250 m2, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
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1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. de

Обосновка

Сгради, които не се отопляват (например определени складови площи), следва да се 
изключат от задължението за енергийно ефективно реновиране.

Изменение 495
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Алтернатива на 
изискването за 3 % реновиране може 
да бъде съответно голямо подобрение 
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на енергийната ефективност 
посредством други мерки, приложени 
към съществуващия сграден фонд, но 
в този случай от 3 % част се изважда 
увеличението на 
енергопотреблението, което е в 
резултат от вентилационни системи 
за съобразяване с изискванията за 
качество на вътрешния въздух.

Or. fi

Обосновка

Разходоефективността изисква подобренията да се правят като част от основната 
поддръжка и реновирането, което пести енергия, трябва да се модернизира, за да 
отговаря на основните потребности на сградите. Вентилационните системи, които 
се монтират, с цел съобразяване с изискванията за качество на вътрешния въздух, 
увеличават енергопотреблението. По-доброто ниво на енергийна ефективност 
предполага инвестиции в контрол на влажността с цел избягване на рисковете от 
появата на влага и мухъл.

Изменение 496
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За да се изпълнява националният 
план, посочен в член 3а, и без да се 
засяга член 9 от Директива 2010/31/ЕС, 
държавите-членки следва от 1 януари 
2014 г. да осигурят годишно основно 
или поетапно основно реновиране на
най-малко 3 % от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана или 
ползвана от обществени институции.
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притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

„Основно реновиране“ означава 
реконструкция, която води до 
намаляване на първичното 
потребление на енергия на дадена 
сграда с поне 40 % спрямо равнищата 
преди реновирането.
Енергийната ефективност на 
сградата се изчислява в съответствие 
с методологията, разработена от 
държавите-членки съгласно член 3 от 
Директива 2010/31/ЕС.
Ако е подходящо, основното 
реновиране (и поетапното основно 
реновиране) следва да вземат под 
внимание ограждащите елементи на 
сградата, строителното оборудване, 
експлоатацията и поддръжката, 
както и поведението на 
потребителите.

Or. en

Изменение 497
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

начин, че всяка година 3 % от общото 
годишно енергопотребление да се 
спести в сравнение с общото 
енергопотребление през предходната 
година, така че да се постигнат поне 
минимално допустимите изисквания за 
енергийните характеристики, 
определени от съответната държава-
членка в съответствие с член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС. Тези 3 % се 
изчисляват върху общото годишно 
енергопотребление на сградите и ще 
се прилагат към сградите с 
използваема разгъната застроена площ 
над 250 m2, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 498
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Особено внимание се 
обръща на гарантирането на добро 
качество на въздуха в помещенията 
чрез подходящи изисквания за 
вентилация и на използването на 
строителни материали, оборудване и 
продукти, характеризиращи се с 
ниски емисии.

Or. en

Изменение 499
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г. да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана или 
ползвана от техните обществени 
институции, с приоритет към 
обществени сгради, за които могат да 
се постигнат най-големи икономии на 
енергия посредством енергийна 
ефективност, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
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година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

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

Or. en

Изменение 500
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 501
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Изискванията на член 4 параграф 1 не трябва да се прилагат за помещения/площи, за 
които не е необходимо отопление и/или охлаждане.
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Изменение 502
András Gyürk

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
определят конкретни цели за 
реконструкция, хармонизирани с 
техните национални планове за 
действие за енергийна ефективност. 
Целите за реконструкция включват
пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от техните обществени 
институции, която ще се реновира 
всяка година, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Целите за реконструкция 
се изчисляват върху пълната разгъната 
застроена площ на сградите с 
използваема разгъната застроена площ 
над 250 m2, притежавани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 503
Vicky Ford

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

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

1. Без да се засяга Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г. да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ на обществените 
сгради, притежавани от централното 
правителство, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 500 m2, и от 1 юли 
2015 г. над 250 m2, притежавани от 
централното правителство на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 504
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Настоящият член следва да се позовава на предложението за член 3a. Няма причина 
да не се включат всички обществени сгради при изчисляването на целта. Органите все 
пак имат избор кои сгради да подлежат на реновиране.

Изменение 505
Henri Weber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва 
от 1 януари 2014 г. да осигурят
намаляване с 3 % годишно на 
крайното енергопотребление на 
сградите, притежавани или заемани 
от техните обществени институции. 
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разгъната застроена площ над 250 m2,
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. fr

Изменение 506
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г. да осигурят реновиране 
на всеки четири години на 8 % от 
пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от техните обществени 
институции, така че да се постигнат 
поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 8 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 500 m2 и от 31 
декември 2018 г. над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.
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Or. en

Изменение 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 508
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва да 
осигурят до 2020 г. нарастване с 20 % 
на енергийната ефективност на 
сградите, притежавани от обществени 
институции.

Or. ro

Изменение 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир 
Уручев, Werner Langen, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката за изменението, с което се въвежда член 3, параграф 1a.

Изменение 510
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната отоплявана и/или 
охлаждана разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 511
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят намаление 
с 3 % годишно на 
енергопотреблението на сградите,
притежавани и заемани от 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху общото потребление на 
сградите, притежавани или заемани от 
обществените институции на 
съответните държави-членки, които към 
1 януари всяка година не отговарят на 
националните изисквания за минимално 
допустими енергийни характеристики, 
определени съгласно член 4 от 
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2010/31/ЕС. Директива 2010/31/ЕС.

Or. ro

Изменение 512
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Предвид ограничените държавни  бюджети финансовото натоварване на последните 
при квота за реновиране 3%  би било прекалено голямо с оглед на необходимите 
начални инвестиции.
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Изменение 513
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
прилагат една от разпоредбите, 
предвидени в букви a) и б):

a) До 1 януари 2014 г. държавите-
членки следва да съставят и да 
оповестят публично списък на сгради, 
притежавани от техните 
обществени институции, в който да 
са посочени:
- разгънатата застроена площ в m2; 
както и
- енергийните характеристики на 
всяка сграда.
От 1 януари 2014 г. държавите-членки 
осигуряват реновиране на 3 % годишно 
от пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от държавата, така че да 
се постигнат поне минимално 
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допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2,
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. 

Държавите-членки могат да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.
б) От 1 януари 2014 г. държавите-
членки осигуряват реновиране на 
притежаваните от държавата 
сгради с площ над 250 m2, които не 
отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, 
определени с оглед постигането на 
равнищата на оптимални разходи, в 
съответствие с Директива 
2010/31/ЕС, с цел да намалят своето 
енергопотребление най-малко с 40 % 
до 2020 г.

Or. fr

Обосновка

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
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aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Изменение 514
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва
до 1 януари 2021 г. да осигурят 21 % от 
пълната разгъната застроена площ, 
притежавана от техните обществени 
институции да е реновирана, така че да 
се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 21 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари 2014 г. не 
отговарят на националните изисквания 
за минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 515
Marian-Jean Marinescu
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 516
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва 
от 1 януари 2014 г да осигурят 
реновиране на 3 % годишно от пълната 
разгъната застроена площ, 
притежавана от техните обществени 

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

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

Or. fr

Изменение 517
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Обосновка

В някои държави-членки разходите за енергийно модернизиране и реновиране на 
жилищните сгради трябва да се прехвърлят винаги на наемателите. Предложението 
на Комисията би довело тук до категорично изостряне на проблема за енергийната 
бедност посредством покачващите се наеми – и до многобройни принудителни 
премествания. Жилищните сгради би следвало също да се реновират енергийно, но 
подобна негъвкава постановка, като тази на Комисията, все пак трябва да се 
отхвърли.

Изменение 518
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС или съображение 13, 
държавите-членки следва от 1 януари 
2014 г. да осигурят реновиране на 3 % 
годишно от пълната разгъната застроена 
площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
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година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

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

Or. en

Обосновка

По-специално Комисията следва да вземе под внимание индивидуалните отправни 
точки на държавите-членки, техните икономически характеристики и предприетите 
ранни действия, както е споменато в съображение 13.

Изменение 519
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 520
Fiona Hall, Антония Първанова, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 521
Robert Goebbels

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

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

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от техните 
обществени институции, така че да се 
постигнат поне минимално допустимите 
изисквания за енергийните 
характеристики, определени от 
съответната държава-членка в 
съответствие с член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Тези 3 % се изчисляват 
върху пълната разгъната застроена площ 
на сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 1000 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните държави-
членки, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните 
изисквания за минимално допустими 
енергийни характеристики, определени 
съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. de

Обосновка

По-целесъобразно е да се направи реновиране най-напред на по-големите сгради, 
притежавани от обществени институции. Определената разгърната застроена площ 
250 m2 е прекалено малка.

Изменение 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г. да осигурят реновиране 

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

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

Or. en

Изменение 523
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
когато прилагат мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност на обществените 
сгради, те вземат под внимание 
ограждащите елементи на сградата 
като цяло, включително 
строителното оборудване, 
експлоатацията и поддръжката, 
поведението на потребителите, 
както и реновирането.

Or. en
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Изменение 524
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
мерките за подобряване на 
енергийната ефективност на 
обществените сгради са 
разходоефективни.

Or. en

Изменение 525
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да осигурят време за обучение на 
енергийни специалисти, например на 
тези, които ще отговарят за оценка 
на енергийната ефективност на 
сградите, и на тези, които ще 
прилагат мерките за енергийна 
ефективност в сградите, държавите-
членки могат да позволят целта от 
3 % да се усредни за последния 
петгодишен период с възможност за 
прехвърляне на свръхикономиите от 
един целеви период в друг, за да се 
избегне действието 
прекратяване/започване.

Or. en

Изменение 526
Vicky Ford
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на параграф 1 се 
прилагат за сгради, притежавани от 
институциите, органите и 
агенциите на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 527
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съгласно член 4, параграф 2 от 
Директива 2010/31/ЕС държавите-
членки могат да решат да не 
определят или да не прилагат 
изискванията, посочени в параграф 1, 
за следните категории сгради:
a) сгради, официално защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или 
историческа стойност, доколкото
изпълнението на някои минимални 
изисквания за енергийните 
характеристики би довело до 
неприемлива промяна на тяхното 
предназначение или външен вид;
б) сгради, използвани за храмове и за 
религиозни дейности;
в) временни постройки със срок на 
използване от две или по-малко 
години, промишлени обекти, цехове и 
нежилищни селскостопански сгради с 
ниско потребление на енергия, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в отрасъл, който е 
обхванат от национално отраслово 
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споразумение относно енергийните 
характеристики;
г) сгради, които се използват или са 
предназначени да се използват по-
малко от четири месеца в годината 
или, като алтернатива, през 
ограничен период от време в годината 
и с очаквано потребление на енергия, 
по-малко от 25 % от очакваното при 
целогодишно използване;
д) обособени сгради с полезна 
разгъната застроена площ, по-малка 
от 50 m2;
е) сгради, които технически не са 
подходящи за реновиране.

Or. en

Изменение 528
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Като следват водещия пример на 
публичния сектор, институциите на 
Европейския съюз гарантират, че, 
когато техните сгради биват основно 
реновирани, енергийните им 
характеристики са подобрени до 
сгради с близко до нулево нетно 
потребление на енергия, определени в 
член 2, параграф 2 от Директива 
2010/31/ЕС, или до сгради с най-висок 
клас енергийна ефективност, 
определени в страната, където се 
намира сградата.
До 31 декември 2018 г. институциите 
на Европейския съюз гарантират, че 
всички сгради, които заемат или 
притежават, са сгради с близко до 
нулево нетно потребление на енергия 
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или поне отговарят на изискванията 
за най-висок клас енергийна 
ефективност, определени в страната, 
където се намира сградата.

Or. en

Обосновка

Институциите на ЕС следва да дават пример като реновират своите собствени 
сгради до възможно най-високите характеристики за енергийна ефективност. Също 
така, за да се спестят пари на данъкоплатците, те следва да ползват сгради, които 
изразходват минимално количество енергия. Датата 31 декември 2018 г. произтича 
от последната Директива относно енергийните характеристики на сградите - член 9, 
параграф 1, буква б), която изисква от публичните органи да притежават сгради с 
близко до нулево нетно потребление на енергия след тази дата.

Изменение 529
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 530
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Предприятия, които са 
обществена собственост и са в 
конкуренция с частни участници на 
пазара, се изключват от посочените в 
член 4, параграф 1 изисквания. Също 
така и компании за жилищно 
строителство, които са обществена 
собственост, се изключват от 
посочените в член 4 параграф 1 
изисквания.

Or. de

Обосновка

Изискването би било в ущърб на конкуренцията за предприятия и компании за 
жилищно строителство, които са обществена собственост, спрямо частни 
предприятия и компании за жилищно строителство, и би довело до нарушаване на 
конкуренцията.

Изменение 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато публичен орган вече има 
стратегия за енергийна ефективност 
за своите сгради, основана на друг 
параметър, и когато се очаква тази 
стратегия да постигне икономии на 
енергия равни или по-големи от 
икономиите, очаквани от 
постигането на целта за реновиране, 
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държавите-членки позволяват на 
този публичен орган да продължи да 
изпълнява своята съществуваща 
стратегия.

Or. en

Изменение 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако обществена институция вече 
е планирала своята сграда така, че да 
отговаря на критериите за енергийна 
ефективност, и това планиране по 
всяка вероятност ще постигне 
равностойно на реновирането 
повишаване на енергийната 
ефективност, то държавите-членки 
следва да разрешат на обществената 
институция да продължи с 
изпълнението на планираното.

Or. de

Изменение 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат да 
решат да не определят или да не 
прилагат изискванията, посочени в 
параграф 1, за официално защитени 
сгради, наред с другото, въз основа на 
тяхната архитектурна или 
историческа стойност. Защитените 
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сгради се включват в списъка, посочен 
в параграф 3, със забележка за техния 
статут.

Or. en

Изменение 534
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До 2015 г. институциите на 
Европейския съюз ще приведат 
равнището на енергийна 
ефективност в собствените си сгради 
до най-високия клас, определен в 
страната, където се намира 
сградата.

Or. en

Изменение 535
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато публичен орган вече има 
стратегия за енергийна ефективност 
за своите сгради, основана на друг 
параметър (като например икономии 
за отопляван и/или охлаждан 
квадратен метър), и когато се очаква 
тази стратегия да постигне 
икономии на енергия, равни или по-
големи от икономиите, очаквани от 
постигането на целта за реновиране, 
държавите-членки позволяват на 
този публичен орган да продължи да 
изпълнява своята съществуваща 
стратегия.

Or. en

Изменение 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Следните сгради и паметници 
няма да се включват в изчисляването 
на 3 % за реновиране, определени в 
член 4, параграф 1 от настоящата 
директива:
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a) включени в списък исторически 
сгради и паметници
б) сгради, които публичните органи 
закупуват с цел разрушаване

Or. en

Изменение 538
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. При посочените в член 4, параграф 
1 цели трябва да се оценят с 
положителен знак и вземат предвид 
предишните постижения в сферата 
на енергийната ефективност. За тази 
цел в разглеждането трябва да се 
включат всички вече съществуващи 
стратегии и усилия за повишаване на 
енергийната ефективност на 
сградите от 1 януари 2005 г. насам.

Or. de

Обосновка

Съществуващите или вече реализирани усилия на държавите-членки по отношение на 
реновирането на сградите за повишаване на енергийната ефективност следва да се 
оценят с положителен знак и по тази причина следва да се вземат под внимание при 
определянето на целите. Посредством пакета от мерки в областта на изменението 
на климата и енергетиката (Решение №406/2009/ЕО), влязъл в сила през юни 2009 г.,  
трябва да се приложат целите „20-20-20“. Пакетът се състои от четири правни 
разпоредби и посочва, що се отнася до целите, които трябва да се постигнат, 2005 г.

Изменение 539
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки насърчават 
други органи от публичния сектор да 
приемат целите, посочени параграф 
1, когато това е разходоефективно и 
технически осъществимо.

Or. en

Изменение 540
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите-членки подпомагат 
публичните органи по отношение на 
задълженията съгласно параграф 1. 
Помощта включва всички финансови 
мерки, които са необходими за 
предотвратяване на социалните 
затруднения във връзка с 
провеждането на реновирането, в 
частност за избягване на 
повишаването на наемите в 
социалното жилищно строителство.

Or. de

Обосновка

Изясняване на целта на предложението, с ясно фокусиране върху евентуално 
засегнатите от реновирането социално слаби наематели, които поради тяхното 
финансово положение не могат сами да финансират предварително високодоходните 
инвестиции в мерки за енергоспестяване, независимо че след това ще имат полза в 
средносрочен план от понижените консумативи..

Изменение 541
Vicky Ford
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите-членки следва да 
гарантират, че обществените 
институции с портфейли от имоти с 
най-ниска енергийна ефективност са 
приоритет на мерките за енергийна 
ефективност. Обществените 
институции следва да полагат усилия 
да дават приоритет на сградите с
най-слаби енергийни показатели.

Or. en

Изменение 542
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

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

заличава се

Or. fi

Обосновка

При условие, че изискването за процентно реновиране, посочено в член 4, параграф 1, 
се заличава, нуждата от параграф 2 отпада.

Изменение 544
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 545
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 546
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Изпълнението на изискването за 
2 % реновиране се оценя като средна 
стойност на годишния процент на 
реновиране за периода от 2014 до 2020 
г. Държавите-членки могат да 
отчетат реновиране на обществени 
сгради, направено още през 2005 г. 
(„ранни действия“) като част от 
процента на реновиране.

Or. de

Обосновка

Постоянен годишен процент на реновиране е нереалистичен и не отчита условията в 
държавите-членки. Освен това в предложението на Комисията не са взети предвид 
досегашните усилия на държавите-членки в областта на реновирането на 
обществени сгради („ранни действия“), довели до много добри резултати по 
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отношение на енергийната ефективност.

Изменение 547
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За да осигурят гъвкавост,
държавите-членки могат да разрешат на 
своите обществени институции да
изчисляват годишната стойност от 
3 %, посочена в параграф 1, като 
средна стойност на реновирана 
разгъната застроена площ за срок от 
пет години.

Or. en

Обосновка

Осредняването на целта за 3 % реновиране за срок от 5 години би дало на 
обществените институции по-голяма гъвкавост при вземането на решения за 
инвестиции и при планирането на бюджета.

Изменение 548
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя процент на 
енергоспестяване излишъка на 
спестена енергия през дадена година, 
все едно че този излишък е бил 
реализиран в някоя от предходните две 
или следващите две години.
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години.

Or. ro

Изменение 549
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки насърчават
регионалните и местните органи и 
сдруженията за социално жилищно 
настаняване, при зачитане на 
свободното им управление, да 
изпълняват програма за реновиране на 
своите сгради с цел енергоспестяване 
съгласно условията, определени в 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Желателно е сградите, притежавани от местните органи, и социалните сгради да 
бъдат включени доброволно, а не задължително в примерните действия, предложени в 
директивата.

Изменение 550
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 
през дадена година, все едно че тази 



AM\883474BG.doc 109/118 PE475.929v01-00

BG

площ е била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години.

площ е била реновирана в някоя от 
предходните две или следващите две 
години; реновираната разгъната 
застроена площ през периода 2010–
2013 г. може да бъде отчетена за 
2014 г.;

Or. en

Изменение 551
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да разрешат 
на своите обществени институции да 
отчитат в рамките на своя годишен 
процент на реновиране излишъка на 
реновирана разгъната застроена площ 

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

през дадена година, все едно че тази 
площ е била реновирана в някоя от 
предходните четири или следващите 
четири години.

Or. en

Изменение 553
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 554
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Гъвкавостта изисква при отчитането на излишъка на реновирана разгъната 
застроена площ през дадена година в рамките на годишния процент на реновиране 
срокът да се увеличи на четири години около съответната година, за да се отрази 
адекватно продължителността на планирането и изграждането на сградата.

Изменение 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Подходът „две години“ ефективно изключва дълбоко реновиране. Трябва да 
съществува възможност държавите-членки да го включват, тъй като то е 
абсолютно необходимо за дългосрочната политика за енергийна ефективност в 
строителния сектор.

Изменение 556
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да разрешат 2. Държавите-членки могат да разрешат 



PE475.929v01-00 112/118 AM\883474BG.doc

BG

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

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

Or. de

Изменение 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир 
Уручев, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Държавите-членки и техните обществени институции следва да имат по-голяма 
гъвкавост по отношение планирането на инвестициите за реконструкция, стига да 
може да бъде гарантирано постигането на националните цели.

Изменение 558
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Изменение 559
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 560
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като алтернативен на параграф 1 
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подход държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на същото като 
изискваното от параграф 1 годишно 
подобрение на енергийните 
характеристики на обществените 
сгради. Държавите-членки могат да 
подредят приоритетно реновирането 
на сградите, притежавани от 
техните обществени институции, 
въз основа на най-
разходоефективното подобрение на 
енергийните характеристики на 
техния сграден фонд. За целите на 
този алтернативен подход те могат 
да изчислят очакваните икономии на 
енергия, до които би довел параграф 1, 
като използват подходящи средни 
стандартни стойности за 
енергопотреблението на сградите 
преди и след реновирането.

Or. en

Изменение 561
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На обществените институции 
следва да се разреши да изпълняват 
вече действащите си стратегии за 
енергийна ефективност, тъй като 
постигнатите икономии могат да 
бъдат изравнени с икономиите от 
реновираната разгъната застроена 
площ. При определянето на 
политиките и мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2, следва да се взема под 
внимание достъпността за 
гражданите и обществените 
бюджети. Приоритетно следва да се 
насърчават най-разходоефективните 
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мерки.

Or. en

Изменение 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки подпомагат 
публичноправните органи да 
предприемат всяка година реновиране 
на 3 % от пълната разгъната площ на 
сградите, които притежават.

Or. fr

Изменение 563
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Алтернативно държавите-членки 
могат да предприемат мерки за 
реновиране и на сгради на други 
собственици или да намалят общата 
офисна площ на своите обществени 
сгради.

Or. de

Обосновка

На държавите-членки трябва да се осигури висока степен на гъвкавост. Освен това 
трябва да се гарантира, че приоритетно се предприемат разходоефективни мерки.
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Изменение 564
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки могат да 
решат да не включват в своите 
изчисления на пълната разгъната 
застроена площ категориите сгради, 
посочени в член 4, параграф 2 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Обосновка

Директивата относно енергийната ефективност следва да е съгласувана с 
Директивата относно енергийните характеристики на сградите.

Изменение 565
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки стимулират 
публичноправните органи да 
извършват дълбоко реновиране на 3 % 
от общото годишно 
енергопотребление.

Or. en

Изменение 566
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предоставят 
подпомагане на публичноправните 
органи при основно реновиране 
съгласно член 4.

Or. de

Изменение 567
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Най-късно до 1 януари 2014 г. 
държавите-членки, които 
предпочетат алтернативен подход, 
съобщават на Комисията 
заместващите мерки, които 
планират да приемат, като показват 
как ще постигнат равностойно 
подобрение на енергийните 
характеристики на сградния фонд.

Or. en

Изменение 568
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки, които 
предпочетат алтернативен подход, 
на всеки три години извършват 
оценка на това, дали подходът е на 
път да постигне равностойно 
годишно подобрение на енергийните 
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характеристики на обществените 
сгради, изисквано съгласно параграф 1, 
и представят на Комисията тези 
оценки. Ако алтернативните 
подходи, възприети от държавите-
членки, не са достатъчни за 
постигане на целта, Комисията 
може да препоръча на държава-
членка да използва подхода, описан в 
параграф 1.

Or. en


