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Изменение 569
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Този процес би изисквал много бюрокрация, а за някои държави-членки би бил 
невъзможен за спазване.

Изменение 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир 
Уручев, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 571
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Съставянето на инвентар на всички сгради, притежавани от публичните 
институции, би било твърде ресурсоемко и бюрократично, особено ако трябва да се 
приложи спрямо всички повърхности над 250m2. Желаното енергоспестяване и 
подобрената ефективност трябва да се документират посредством постиженията 
на всяка държава-членка.  

Изменение 572
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Изготвяне на инвентар за около 12 000 местни органи само в Германия би изисквало 
непропорционално усилие за спазване на тази разпоредба.

Изменение 573
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr
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Изменение 574
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. За целите на параграф 1 и без да се 
засяга Директива 2010/31/ЕС до 1 
януари 2014 г. държавите-членки следва 
да съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани от 
техните обществени институции, с 
използваема разгъната застроена 
площ над 500 m2, а до 31 декември 
2018 г. над 250 m2, в който да са 
посочени:

Or. en

Изменение 575
András Gyürk

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 576
Hermann Winkler
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 577
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 578
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 579
Daniel Caspary

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разгънатата застроена площ в m2; 
както и

заличава се

Or. de

Изменение 580
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгънатата застроена площ в m2;
както и

а) разгънатата застроена площ в m2;

Or. en

Изменение 581
Daniel Caspary

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергийните характеристики на 
всяка сграда.

заличава се

Or. de
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Изменение 582
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергийните характеристики на всяка 
сграда.

б) енергийните характеристики на всяка 
сграда, за която е бил издаден 
сертификат за енергийни 
характеристики в съответствие с 
Директива 2010/31/ЕС; както и

Or. en

Изменение 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако е приложимо, всеки официален 
статус на защитена сграда, който 
освобождава от оповестяване 
съгласно параграф 1а;

Or. en

Изменение 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изготвянето на подобни списъци не 
се отнася до сгради от значение за 
националната сигурност или, 
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например, до сгради собственост на 
въоръжените сили.

Or. fi

Обосновка

От съображения за национална сигурност е важно сградите, собственост на 
въоръжените сили, например, да бъдат освободени от обхвата на списъците.

Изменение 585
Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Като алтернатива на посоченото 
в параграфи 1 и 2 държавите-членки 
могат да предпочетат да 
предприемат други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност на обществените 
сгради. Годишното количество на 
постигнатите по този начин 
подобрения на енергийната 
ефективност е еквивалентно на 
количеството на 
енергоспестяването, изисквано 
съгласно параграф 1.
Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок най-
късно до 1 януари 2014 г., за 
алтернативните мерки, които те 
планират да приемат, като показват 
как те биха постигнали изискваното 
количество подобрения на 
енергийната ефективност.

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф гарантира, че всяка държава-членка може да използва най-
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разходно ефективни и подходящи мерки с цел изпълнение на годишната цел за 
обновяване на сградния фонд.  Той трябва да предоставя необходимата гъвкавост, 
понеже между държавите-членки съществуват големи разлики в: енергийната 
ефективност на съществуващия сграден фонд, ранните и предстоящи действия 
посредством прилагането на директивата за енергийните характеристики на 
сградите и многообразието на реновационните нужди. Също така, при реновациите 
за енергийна ефективност следва да се разгледа целият жизнен цикъл на сградата и 
да се отчетат и други реновационни нужди.

Изменение 586
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Като алтернатива на 
изискванията в член 4, параграф 1 и 
без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС или член 2а по-горе, 
държавите-членки могат да изберат 
да намаляват всяка година с 3 % 
общото потребление на енергия на 
всички сгради с издаден сертификат 
за енергийни характеристики по 
силата на Директива 2010/31/ЕС, 
член 12, параграф 1, буква б).

Or. en

Обосновка

Използваемата разгъната застроена площ служи единствено за приблизителен 
показател на евентуалното енергийно потребление. Държавите-членки могат да 
предпочетат да основат своята годишна цел за намаляване на енергопотреблението 
въз основа на действителните енергийни характеристики на сградите.

Изменение 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Владимир Уручев, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите на настоящия член 
на категориите сгради, определени в 
член 4, параграф 2 от Директива 
2010/31/ЕС.

Or. en

Обосновка

Това освобождаване включва исторически, религиозни или временни сгради.

Изменение 588
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки следва да 
изискват от публичните органи, 
които наемат сгради, да се уверят, че 
наемодателят обновява наетите 
помещения, така че тяхната 
енергийна ефективност да се подобри. 
От съображения, свързани с 
конкуренцията, публичните органи не 
могат да реновират с обществени 
финанси наетите сгради, които 
принадлежат на частни 
наемодатели.

Or. de

Обосновка

Публичните органи не могат да реновират сградите, които наемат, но могат да 
изискат наемодателят да извърши това обновяване.
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Изменение 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки насърчават 
създаването на публично достъпен 
списък на сградите, собственост на 
техните публични органи, с площ, по-
малка от 250m2, в който се посочва:
а) разгънатата застроена площ в m2; 
както и
б) енергийните характеристики на 
всяка сграда, ако са известни.

Or. en

Изменение 590
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Списъците, посочени в параграфи 
3 и 3а се преразглеждат най-малко на 
всеки 5 години и, ако е необходимо, се 
актуализират, въз основа на промени 
в енергийните характеристики на 
сградите, собствеността и 
защитения статус.

Or. en

Изменение 591
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Като алтернативен подход към 
параграфи 1 и 2 държавите-членки 
могат да предприемат други мерки за 
постигане на еквивалентно 
подобрение на енергийните 
характеристики на сградите, 
притежавани от техните публични 
органи, съгласно изискванията на 
параграф 1. Държавите-членки могат 
да дадат приоритет на реновирането 
на сградите, притежавани от 
техните публични органи, въз основа 
най-икономически ефективните 
подобрения на енергийните 
характеристики на своя сграден фонд.
Държавите-членки, които избират 
алтернативен подход, известяват 
Комисията не по-късно от 1 януари 
2014 г. за алтернативните мерки, 
които те планират да приемат и 
показват как биха постигнали 
еквивалентно подобрение на 
енергийните характеристики на 
сградите, притежавани от техните 
публични органи.

Or. en

Изменение 592
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
насърчават местните публични 
органи, градските и селските общини 
и други обществени институции:
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Or. fr

Обосновка

Мерките на член 4 не следва да се прилагат само в големите градове. За да се 
гарантира, че стимулите се прилагат и спрямо селските райони, членът трябва да 
посочва засегнатите публични органи. Членът също следва да даде възможност на 
граждани на ЕС, които живеят в селски и донякъде изолирани области да се 
възползват от стимулиращите мерки на национално и местно равнище.

Изменение 593
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
насърчават местните, общинските и 
други обществени институции:

Or. ro

Изменение 594
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции
пряко или косвено посредством 
дружествата за енергийни услуги:

Or. en

Обосновка

Дружествата за енергийни услуги и други подобни доставчици на енергийни услуги са 
най-добрите субекти, като по отношение на техническите експертни знания, така и 
на оперативните механизми, когато става дума за внедряване на енергоспестяващи 
мерки. Те разполагат с всички подходящи инструменти за да се активират от името 
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на крайните потребители, които са натоварени със задължението за 
енергоспестяване. Тази положителна връзка би била най-добрият начин за откриване 
на пазар за енергоспестяване и за неговото поверяване на надеждни и ангажирани 
технически субекти.

Изменение 595
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки, както и 
институциите, органите, бюрата и 
агенциите на ЕС следва да насърчават 
обществените институции:

Or. ro

Изменение 596
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
насърчават градските и селските 
общини и други обществени
институции:

Or. en

Изменение 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените 
институции:

4. Обществените институции следва:

Or. es

Изменение 598
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки задължават
обществените институции:

Or. en

Изменение 599
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат интегрирани планове за 
енергийна ефективност, самостоятелни 
или като части от по-широкообхватен
план за климата, нискоенергийни 
градове или региони, или план за
околната среда, които да съдържат 
конкретни цели за енергоспестяване, с 
оглед постоянно подобряване на
тяхното енергоспестяване и 
енергийна ефективност;

Or. fr
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Изменение 600
Mario Pirillo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност – или интегрирани или 
като части от по-широкообхватен план 
за климата, или от проекти за 
нискоенергийни градове, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване, с оглед постоянно 
подобряване на тяхното 
енергоспестяване и енергийна
ефективност;

Or. it

Изменение 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватни планове за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция, 
както и намаляване на свързаните с 
енергопотреблението разходи и 
увеличаване на ползите от по-
ниските сметки;

Or. ro
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Изменение 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватни планове за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване и график за тяхното 
постигане, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция;

Or. en

Изменение 603
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватни планове за 
климата, нискоенергийни градове или
региони, или за околната среда, които 
да съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция;

Or. en

Изменение 604
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватен план за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване и конкретни 
действия, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция;

Or. es

Изменение 605
Fiorello Provera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат и осъществяват планове 
за енергийна ефективност, 
самостоятелни или като части от по-
широкообхватен план за климата или 
околната среда, които да съдържат 
конкретни цели за енергоспестяване, с 
оглед постоянно подобряване на 
енергийната ефективност на 
съответната институция;

Or. en

Изменение 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватен план за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за енергийна 
ефективност, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната 
ефективност на съответната институция;

Or. en

Изменение 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да проверяват и удостоверяват 
ежегодно равнището на постигане на 
планираните цели;

Or. en

Изменение 608
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) да въведат система за енергийно 
управление като част от прилагането на 
своя план. Планът за енергийна 
ефективност и системата за 
енергийно управление отчитат 
подобаващо рисковете за здравето и 
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полезните мерки.

Or. en

Изменение 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fi

Обосновка

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

Изменение 610
Gaston Franco

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

ба) да оценят, като част от своя 
план, възможността за въвеждане на 
договори за енергийни услуги, насочени 
към поддържане или подобряване на 
енергийната ефективност в 
дългосрочен план, включително 
сключването на договори за енергийни 
показатели;

Or. fr

Изменение 611
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато е целесъобразно, да 
използват инструментите за 
финансиране от ЕС както и модели за 
финансиране от трети страни, като 
например от дружества за енергийни 
услуги, с оглед финансиране на 
енергийната ефективност на 
обществените сгради;

Or. en

Изменение 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Важна част от настоящата директива е укрепването на пазара за енергийни услуги с 
цел набиране на частен капитал за инвестиции в енергийна ефективност. Във връзка с 
това е от жизненоважно значение публичните органи да бъдат насърчавани да 
използват договори за енергийни показатели наред с други мерки за постигане на 
заложеното енергоспестяване.

Изменение 613
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да използват дружества за 
енергийни услуги и сключване на 
договори за енергийни показатели за 
финансиране на реновации и 
прилагане на техните планове;

Or. en

Обосновка

Подобна мярка би разрешила проблема с предварителните разходи на публичните 
органи и би насърчило растежа на дружествата за енергийни услуги и 
сертификатите за енергийни характеристики сред публичния сектор и би 
популяризирало използването на този модел.

Изменение 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

ба) да поддържат енергийни отчети 
по сгради, с разбивка по доставчик на 
енергия;

Or. es

Изменение 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да проведат сертифициране за 
енергийни характеристики на всички 
сгради – публична собственост;

Or. en

Изменение 616
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) като алтернатива на посоченото 
в букви а) и б), да провеждат енергиен 
одит;

Or. de

Обосновка

На държавите-членки следва да се предостави възможно най-голяма гъвкавост, 
дотолкова доколкото целите се постигат.
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Изменение 617
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) да избягват мерки, които пряко 
биха довели до премахването или 
намаляването на ключови услуги в 
публичния сектор единствено с цел 
спазване на мерките за енергийна 
ефективност, посочени в 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 618
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) да насърчават системния подход 
за постигане на допълнително 
дългосрочно енергоспестяване, който 
отива по-далече от подхода за 
отделния продукт;

Or. en

Изменение 619
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато го правят, държавите-членки 
гарантират, че инициативите и 



AM\883489BG.doc 27/114 PE475.932v01-00

BG

стимулиращите мерки са отворени за 
всички техни граждани, независимо 
от местоживеенето им.

Or. fr

Изменение 620
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато го правят, държавите-членки 
гарантират, че достъп до мерките и 
инициативите за енергийна 
ефективност се предоставя на всички 
техни граждани, независимо от това 
къде се намират.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на член 4 не следва да се прилагат само в големите градове. За да се 
гарантира, че мерките за енергоспестяване също се прилагат в селските райони, 
членът следва да уточнява обхвата на засегнатите публични органи. Членът също 
следва да гарантира, че дори граждани на ЕС, които живеят в отдалечени, изолирани 
области се възползват от националните мерки за енергийна ефективност.

Изменение 621
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки насърчават 
разработването на критерии за 
енергийно ефективни и здравословни 
сгради, списъци с изисквания, 
информационните кампании и обмена 
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на добри практики;

Or. en

Обосновка

Разработването на критерии, списъци с изисквания и обменът на добри практики 
следва да се улесни с цел установяване, че сградите са едновременно енергийно 
ефективни и здравословни.

Изменение 622
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки се насърчават да 
съветват публичните органи относно 
методологията за изчисление и 
оценка на разходната ефективност.

Or. en

Изменение 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В допълнение или като 
алтернатива на параграф 1, 
държавите-членки могат вместо 
това да предпочетат да прилагат 
разпоредбите на параграф 1 към 
частни сгради. При тези 
обстоятелства пълната разгъната 
застроена площ е равна най-малко на 
разгънатата площ, която би била 
реновирана с разпоредбите в рамките 
на параграф 1. Държавите-членки 
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доказват, че предприетите частни 
реновации са допълнителни спрямо 
онези, които обичайно биха били 
реновирани.

Or. en

Обосновка

В някои държави през последните 15 години бяха проведени масови реновации в 
публичния сектор. В резултат съществува по-спешна необходимост от реновиране на 
частните сгради.

Изменение 624
Krišjānis Kariņš

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В допълнение или като 
алтернатива на параграф 1, 
държавите-членки могат вместо 
това да предпочетат да прилагат 
разпоредбите на параграф 1 към 
частни сгради.

Or. en

Изменение 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Институциите на ЕС ще дадат 
добър пример като намалят 
собственото си енергопотребление 
посредством, наред с другото, 
иновационно отопление, осветление, 
инсталиране на енергийно ефективни 
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съоръжения и прилагане на ресурсно 
ефективни процеси. Що се отнася до 
техните сгради, където е възможно, 
те ще включват енергия от 
възобновяеми източници и ще 
повишат енергийните им 
характеристики до равнището на 
най-високия клас енергийни 
характеристики (така, както е 
определен в държавата, в която се 
намира сградата), до 2015 г.

Or. en

Изменение 626
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато това е технически 
изпълнимо и разходно ефективно, 
държавите-членки следва да дадат 
приоритет на мерките за енергийна 
ефективност, включително изолация, 
на жилищни сгради, които са 
публична собственост, заети от 
ключови служители от публичния 
сектор, включително военнослужещи, 
от с договорни условия се изисква да 
заемат подобна собственост.

Or. en

Изменение 627
Herbert Reul

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

4a. Държавите-членки могат 
частично или изцяло да освободят от 
прилагане на горните разпоредби 
сгради със статус на културно 
наследство, ако спазването на 
правилата за минимална енергийна 
ефективност би могло осезаемо да 
промени техния характер или външен 
вид; 

Or. de

Обосновка

Законодателството на ЕС не следва да изисква външна изолация на, например, полу-
дървени сгради със статус на културно наследство.

Изменение 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Тъй като подлежи на искане за 
одобрение, внасяно до Комисията от 
страна на държава-членка, 
европейското финансиране за 
действия за енергийна ефективност 
от ЕФРР или други източници, следва 
да бъде предмет на освобождаване 
или намаляване на изискванията за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 629
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки гарантират, 
че публичните органи както в 
градските така и в селските райони 
имат достъп до мерки и стимули за 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 630
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки 
прилагат целенасочени национални 
пътни карти за реновация на 
притежавани или заемани от 
публични органи сгради. Посочените 
пътни карти гарантират измерени 
намаления на доставяната енергия 
или на крайното потребление на 
енергия (kWh и KWh/m² или 
еквивалентна измервателна единица), 
така, както са определени в 
приложение 1 към Директива 
2010/32/ЕС, в размер на 20 %, 40 % и 
80 % съответно до 2020 г., 2030 г. и 
2045 г.
Като част от посочените планове, 
всички сгради, притежавани или 
заемани от национални, регионални и 
местни органи, които считано от 1 
януари 2014 г. подлежат на 
периодични дейности с цел 
модернизиране (например поради 



AM\883489BG.doc 33/114 PE475.932v01-00

BG

старост, лошо качество или слаби 
показатели), ще подлежат и на 
енергийно реновиране, водещо до 
намаляване на посоченото по-горе 
потребление на енергия.
При изпълняването на изискванията, 
посочени в параграф 1, държавите-
членки гарантират, че когато това е 
технически осъществимо, 
дейностите по дълбоко реновиране се 
извършват, като се започва от 
сградите с най-слаби показатели и се 
включват всички икономически 
обосновани мерки. Реновирането се 
извършва с темп и дълбочина, които 
водят до предполагаемо или прогнозно 
подобряване на годишната 
кумулативна енергийна ефективност 
от най-малко 2,5 % средно на година 
за обществения сграден фонд като 
цяло до 2030 г. и след това.

Or. en

Изменение 631
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Покупки от страна на обществените 
институции

заличава се

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

Or. en
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Изменение 632
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засяга Директива 
2004/18/ЕО, в случаите, в които вече 
се прилагат енергийни стандарти, 
държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, като отчитат 
разходната ефективност, 
икономическата осъществимост и 
техническата пригодност, както и 
достатъчната конкуренция, съгласно 
посоченото в Приложение III. За 
продукти, които не са обхванати от 
европейското законодателство за 
етикетиране на енергийната 
ефективност, публичните органи 
следва да се стремят да отчитат 
енергийната ефективност на 
покупките.

Or. en

Изменение 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тъй като публичните органи могат да 
служат за много важен модел за 
подражание за останалата част от 
обществото, могат да популяризират 
нови иновативни енергийно 
ефективни продукти и услуги и 
допринасят за значителна част от 
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националното енергопотребление, 
държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват или 
инвестират единствено в продукти, 
услуги и сгради с най-високи
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Or. en

Изменение 634
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват, съгласно 
директивите за възлагане на 
обществени поръчки, продукти, услуги 
и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност по разходно 
ефективен начин, съгласно посоченото 
в Приложение III. При това, те трябва 
да отчитат разходната 
ефективност, икономическата 
осъществимост и техническата 
пригодност, а също и достатъчното 
равнище на конкуренция.

Or. de

Обосновка

С оглед гарантиране на съответната грижа при използването на публични средства, 
публичните органи трябва да дадат най-висок приоритет на доброто финансово 
управление при своите покупки. Освен това, това законодателно нововъведение следва 
да се прилага единствено в контекста и при спазване на действащите директиви 
относно възлагане на обществени поръчки.
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Изменение 635
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, като вземат 
предвид разходната ефективност въз 
основа на анализ на жизнения цикъл, 
икономическата осъществимост и 
техническата пригодност, както и 
достатъчното равнище на 
конкуренция, съгласно посоченото в 
Приложение III.

Or. en

Изменение 636
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да целят да 
гарантират, че обществените 
институции закупуват доколкото е 
възможно само продукти, услуги и 
сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III. При 
това, те също вземат предвид 
изпълнението на бюджета и 
принципа на доброто финансово 
управление за предприятията;

Or. de
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Изменение 637
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III. Когато 
провеждат тръжни процедури за 
договори за услуги, публичните органи 
оценяват възможността за 
сключване на дългосрочни договори за 
енергийни показатели, както е 
посочено в член 14, буква б).

Or. en

Обосновка

Публичните органи следва да избягват договори, които целят само краткосрочни 
мерки и/или засягат единствено замяната на техническо оборудване без мерки за 
опериране и поддръжка. Всеобхватните действия, които включват няколко 
дългосрочни мерки едновременно, водят до повече енергоспестяване и са по-
ефективни в разходно отношение от няколко единични мерки. Връзката с член 14, 
буква б), който изисква държавите-членки да предоставят модели на договори за 
енергоспестяване, подобрява съгласуваността на текста.

Изменение 638
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, като вземат 
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посоченото в Приложение III. предвид разходната ефективност, 
икономическата осъществимост и 
техническата пригодност, както и 
достатъчното равнище на 
конкуренция, съгласно посоченото в 
Приложение III.

Or. en

Изменение 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, като в същото 
време вземат предвид разходната 
ефективност, икономическата 
осъществимост и техническата 
пригодност, както и достатъчното 
равнище на конкуренция, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Or. en

Обосновка

Формулировката е включена в Приложение ІІІ, но следва да бъде подчертана 
допълнително. 

Изменение 640
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1



AM\883489BG.doc 39/114 PE475.932v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 641
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност най-малко до 
2018 г, а след тази година нататък – с 
максимални показатели на енергийна 
ефективност, съгласно посоченото в 
Приложение III.

Or. de

Изменение 642
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 

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

желаят да закупуват главно продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Or. ro

Изменение 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции – като спазват принципа 
на добро финансово управление, да 
закупуват само услуги и сгради с високи 
показатели на енергийна ефективност
по разходно ефективен начин, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Or. de

Изменение 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III, и да 
отчитат оптимално равнище на 
разходи за тях.
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Or. en

Изменение 645
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 1 януари 2014 г. държавите-членки
трябва да осигурят изискване към 
обществените институции да закупуват
или наемат само продукти, услуги и 
сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Or. en

Изменение 646
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 647
Daniel Caspary, Markus Pieper
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции отдават предпочитание, 
при закупуването на продукти, услуги 
и сгради, на онези от тях с високи 
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Or. de

Изменение 648
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Енергийната ефективност изисква ефикасни системи, не само ефикасни продукти, 
например ефикасна и подходяща по размер система за централно отопление, а не само 
ефикасен бойлер.

Изменение 649
Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Обосновка

Първоначалният текст е неоправдано ограничителен.

Изменение 650
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При закупуване на продукти, услуги и 
сгради, енергийната ефективност на 
сбор или група от покупки като цяло 
следва да има предимство пред 
енергийната ефективност на дадена 
индивидуална покупка, като се 
отчитат техническата устойчивост 
и предвидената употреба.

Or. en

Изменение 651
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на настоящия член 
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биват прилагани единствено за 
обществени поръчки на изчислена 
стойност (като се изключва данък 
добавена стойност) равна на или 
надвишаваща праговете, определени в 
Директива 2004/18/ЕО.

Or. en

Обосновка

В предложения текст няма минимален праг и следователно директивата ще се 
отнася до всички обществени поръчки, независимо колко малки са те, като това ще 
увеличава бюрократичната тежест за съответствие.

Изменение 652
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки, действащи 
посредством държавни институции, 
закупуват оборудване с най-висока 
енергийна ефективност, по-специално 
в областта на информационните 
технологии. Националните норми 
и/или етикети за качество на 
ефективността могат да бъдат 
използвани като критерии при 
взимането на решение.

Or. de

Обосновка

В областта на информационните технологии съществуват много инструменти за 
подобряване на енергийната ефективност и следователно публичните институции 
трябва да се съсредоточат върху това при закупуването им.

Изменение 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна
ефективност

Схеми за подкрепа на енергийната
ефективност
[Настоящето изменение се прилага за 
целия текст. Неговото приемане би 
направило необходимо извършването на 
съответни промени навсякъде в 
текста]

Or. en

Изменение 654
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Схеми за задължения за 
енергоспестяване

Or. en

Изменение 655
Fiona Hall, Антония Първанова, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Схеми за задължения за 
енергоспестяване

Or. en
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Изменение 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Схеми за подкрепа на енергийната
ефективност

Or. en

Изменение 657
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 658
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка определя дял 
от своята национална цел за 
ефективност, определена в 
съответствие с член 3, за енергията, 
разпределяна на територията на 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 659
Michael Theurer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

трябва да реализират годишни 
енергоспестявания. Страните, които 
налагат задълженията, насърчават
крайните потребители да допринасят 
за постигането на целта на ЕС за 
енергийната ефективност.

Or. de

Изменение 660
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе програми за стимулиране или 
други мерки, като например схема за 
задължения за енергийна ефективност, 
за да бъде гарантирано 
осъществяването на действително 
енергоспестяване в съответствие с 
целта на ЕС за 2020 г. Когато дадена 
държава-членка предпочете 
възприемането на схема за 
задължения за енергийна 
ефективност, то тази схема следва да 
осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
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енергоспестявания при крайните 
потребители в сектора на 
електроенергията, както и сред 
крайните потребители, които са 
собственици на сгради в сектора на 
отоплението и топлата вода. При 
използването на други инструменти, 
държавите-членки следва да 
гарантират постигането на общата 
цел за намаляване на енергийното 
потребление с 20% в сравнение с 
прогнозите за 2020 г. Всички 
инсталации, обхванати от схемата 
за търговия с емисии, биват 
принципно освободени от 
настоящата разпоредба, независимо 
дали има налице сводобно 
разпределяне.

Or. de

Обосновка

На всяка цена трябва да бъде избегната двойната тежест. Спестявания на етап 
краен потребител са възможни единствено когато клиентът има влияние върху 
потреблението на енергия. Такъв е обикновено случаят при потреблението на 
електроенергия. По-проблематичен е случаят с отоплителната енергия, тъй като тя 
много зависи от фактори, отнасящи се ди мерките за изолация и съвременните 
отоплителни системи. В такива случаи трябва да има сътрудничество със 
собствениците на сградата.

Изменение 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

параграф 9, по примера на вече 
функциониращите такива в много от 
държавите-членки. Тази схема, или 
алтернативните схеми, както е 
посочено в параграф 9, следва да 
осигуряват, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания, които се 
определят от всяка държава-членка в 
зависимост от стартовата й 
позиция по отношение на 
енергийната ефективност, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители. Държавите-
членки могат да изпълнят 
задължението си за 
енергоспестяване, изцяло или 
отчасти, посредством 
алтернативна, основаваща се на 
споразумение схема за енергийна 
ефективност, включително в 
случаите, когато крайните 
потребители на енергия са пряко 
засегнати.

Or. fi

Обосновка

Редица държави-членки вече разполагат с функциониращи, ефективни схеми за 
енергийна ефективност, основаващи се на споразумение. Директивата за енергийната 
ефективност следва да включва тези успешни схеми, вместо да задължава 
държавите-членки да въвеждат нови такива. Държавите-членки следва да определят 
своите годишни цели за спестявания въз основа на стартовата си позиция, при 
избраната от тях схема за енергийна ефективност, с оглед постигане на 
националните им цели, както е посочено в член 3.

Изменение 662
Fiorello Provera
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел въвеждането на принципа на гъвкавост и субсидиарност.  
Универсален подход не е препоръчителен за прилагането на амбициозни цели за 
енергийна ефективност. Държавите-членки следва да си поставят национална цел за 
енергийна ефективност съобразно специфичните национални условия, каквито са 
например енергийната сцена, първичното енергийно потребление, ранните действия и 
постигнатия напредък при прилагането на политиките за енергийна ефективност до 
момента. Държавите-членки трябва да установят най-подходящите мерки за 
постигането на целта.  Директивата за качеството на горивата и СТЕ вече 
предвиждат строги цели за ефективност на горивата.

Изменение 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания като квота от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка, като 
принос към националната цел, както 
е посочена съгласно член 3 от 
настоящата директива, вземайки 
предвид целта на Съюза за 20% 
енергоспестявания до 2020 г.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Целта за 
енергоспестяване се въвежда 
постепенно и с диференцирана 
отправна точка на национална 
основа, така че напълно да се вземат 
предвид ранните действия и 
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постигнатите до момента 
резултати.

Or. en

Обосновка

Универсален подход не е препоръчителен за прилагането на амбициозни цели за 
енергийна ефективност. Държавите-членки следва да си поставят национална цел за 
енергийна ефективност съобразно специфичните национални условия, каквито са 
например енергийната сцена, първичното енергийно потребление, ранните действия и 
постигнатия напредък при прилагането на политиките за енергийна ефективност до 
момента.

Изменение 664
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност, в случай че все 
още няма създадена такава. Тази 
схема следва да осигурява, че 
задължените енергоразпределителни 
предприятия и/или предприятията за 
продажба на енергия на дребно, 
действащи на територията на 
държавата-членка, реализират 
кумулативна енергийна ефективност 
при крайното потребление или цел за 
енергоспестяване, в срок до31 
декември 2020 г. Тази цел следва да се 
равнява на ежегодното постигане на 
ефективност или енергоспестяване от 
1,5% от обема на продажбите на 
всички енергоразпределителни 
предприятия, или всички 
предприятия за продажба на енергия 
на дребно, като се вземат средните 
стойности за последния тригодишен 
период за съответната държава-
членка преди [датата на прилагане на 
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настоящата директива] Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергийна ефективност 
или енергоспестявания при крайните 
потребители, или, ако държавата-
членка реши така, посредством 
удостоверено енергоспестяване, 
произтичащо от други страни, както 
е описано в параграф 5а. Държави-
членки могат да поставят междинни 
цели в рамките на периода до 31 
декември 2020 г.

Or. en

Изменение 665
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Държавите членки определят 
допустими сектори и мерки, различни 
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за всяка държава-членка правила за 
измерване и проверка, включително 
проектни изисквания за качество и 
допустими участници, различи от 
задължените страни. Те също така  
си запазват възможността да 
съчетават задължението с търговски 
механизъм, изготвен в съответствие 
с националните нужди и 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 666
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка може да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност, ако счита, че 
това ще допринесе за постигането на 
националната й цел за енергийна 
ефективност. Подобни схеми 
гарантират, че задължените страни на 
територията на държавата-членка 
реализират цели за повишаване на 
енергийната ефективност, 
определени на национално равнище, с 
оглед постигане на общоевропейската 
цел от 20%. Задължените страни трябва 
да реализират това повишаване на 
енергийната ефективност при 
крайните потребители, както и на 
етапите на производството и 
разпределянето на енергията. 
Схемата за задължения за енергийна 
ефективност приключва през 2020 г.

Or. de
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Обосновка

Не е необходимо енергийната ефективност да бъде постигната посредством схема за 
задължения за енергийна ефективност. Вземете например случая на Германия, която 
е преизпълнила целите за енергийната ефективност съгласно Директива 2006/32/ЕО, 
посредством пазарна система. Следователно държавите-членки са тези, които 
трябва да вземат решение за въвеждането на схема за задължения за енергийна 
ефективност, а успешните алтернативни схеми не бива да бъдат категорично 
изключвани.   Целта от 1,5% е произволна: държавите-членки трябва сами да решат 
какъв процент ще помогне за постигането на националната им цел за енергийна 
ефективност.

Изменение 667
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Целта за 
енергоспестяване се въвежда 
постепенно и с диференцирана 
отправна точка на национална 
основа, така че напълно да се вземат 
предвид ранните действия и 
постигнатите до момента 
резултати, включително мерките за 
ефективност, вече възприети в 
сектора на горивата.
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Мерки, които са насочени към 
дългосрочни икономии или 
структурирани програми, предлагани 
от оператори в сектора на 
енергийната ефективност, следва да 
бъдат насърчавани посредством 
стимули или специфично данъчно 
отношение.

Or. en

Изменение 668
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност или да вземе 
мерките, посочени в параграф 9 от 
настоящия член. Схемата за 
задължения изисква задължените 
страни, действащи на територията на 
държавата-членка, да реализират 
годишни енергоспестявания. 
Държавите-членки определят 
задължените страни и количеството 
енергия, което трябва да бъде спестено 
от тях. При определянето на тези 
цели те:

а) взимат под внимание своите 
национални цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3;
б) определят многогодишни цели, 
даващи достатъчна гъвкавост и 
предсказуемост на задължените 
страни; и
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Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Изменение 669
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Държавите-
членки определят количеството 
енергия, което трябва да бъде 
спестено. При определянето на тези 
цели те: а) взимат под внимание 
своите национални цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3, б) 
определят многогодишни цели, 
даващи достатъчна гъвкавост и 
предсказуемост на задължените 
страни и в) отчитат потенциалния 
принос и ранните действия

Това количество енергоспестявания 
бива постигнато при крайните 
потребители.

Or. en

Обосновка

Би било по-уместно държавите-членки сами да определят своите годишни цели за 
енергоспестяване (член 6), вместо да имат единна цел на равните ЕС. Тази годишна 
цел за енергоспестяване следва да има за цел постигането на общата им национална 
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цел, въз основа на набор от параметри, включващи предишни и настоящи усилия за 
икономии, настоящ технически и икономически потенциал, както и външни фактори, 
като икономически растеж и развитието на промишлени дейности. Многогодишните 
цели помагат да бъдат избегнати големите разлики в целите за енергоспестяване.

Изменение 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 3, параграф 1а от настоящата 
директива, всяка държава-членка 
въвежда схема за подкрепа на 
енергийната ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
инициират мерки за енергийна 
ефективност с проверен потенциал за 
годишни енергоспестявания в размер на 
1,5 % от обема на своите продажби на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни инициират мерките за 
енергийна ефективност сред крайните 
потребители, а средната стойност на 
резултатите им може да бъде 
оценена за последния тригодишен 
период.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението, отнасящо се до член 3, параграф 1а. Освен 
това трябва да се направи разграничение между енергийната ефективност и 
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енергоспестяването, както е посочено в съответните изменения, отнасящи се до член 
2. Задължените страни не бива да бъдат задължени да налагат промяна в 
поведението на своите клиенти, но могат да инициират мерки, които би се очаквало 
да доведат до енергоспестяване сред клиентите.

Изменение 671
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. От държавите-членки бива 
изисквано създаването на подходящи 
схеми за стимулиране, имащи за цел 
повишаването на енергийната 
ефективност сред крайните 
потребители.  В тази връзка всяка 
държава-членка обмисля 
въвеждането на схема за задължения 
за енергийна ефективност.  Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на схема за задължения за енергийна ефективност не бива да бъде 
задължително, тъй като поведението на крайния потребител може да бъде повлияно 
само в известна степен от действията на трети страни. Освен това всеки нов 
потребител ще затруднява още повече постигането на задължителната цел за 
намаление от 1,5% от годишните продажби на енергия.
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Изменение 672
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява повишаване на 
енергийната ефективност в размер на 
1,5 % от обема на продажбите на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходната календарна година в 
цялата верига на производство и 
потребление на енергия.  Задължените 
страни трябва да реализират това 
повишение на енергийната 
ефективност в цялата верига на 
производство и потребление на 
енергия.

Or. de

Обосновка

Използването на енергия следва да стане по-ефективно в цялата верига на 
производство и потребление на енергия, така че да бъде постигната целта на ЕС от 
20% повишение на енергийната ефективност в срок до 2020 г. Изискването за 
енергоспестяване трябва да бъде задължително за цялата икономика и трябва да 
включва транспортния сектор, тъй като транспортът има много висок 
икономически потенциал, който все още не напълно оползотворен.  

Изменение 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират в срок до 2020 г. 
определена от държавата-членка цел 
за енергийна ефективност. 
Задължените страни трябва да 
реализират тази цел при крайните 
потребители, като се изключват 
инсталациите, обхванати от 
Директива 2003/87/ЕО за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността.

Or. fr

Обосновка

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Изменение 674
Gaston Franco

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

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, включително 
посредством свързването с квартални 
топлофикационни и охладителни 
системи и тяхното подновяване или 
посредством инсталацията на 
индивидуални единици за микро-
когенерация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира последователността на мерките следва да се позволи отчитането 
на подобренията, които могат да бъдат постигнати по-успешно във веригата за 
доставки на енергия, отколкото при крайното потребление, с оглед постигането на 
целта за енергийна ефективност.

Изменение 675
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 676
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, включително 
посредством свързването с квартални 
топлофикационни и охладителни 
системи и тяхното подновяване или 
посредством инсталацията на 
индивидуални единици за 
микрогенериране.

Or. en

Изменение 677
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка,
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, включително 
посредством свързването с квартални 
топлофикационни и охладителни 
системи и тяхното подновяване или 
посредством инсталацията на 
индивидуални единици за 
микрогенериране.
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Or. en

Изменение 678
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност с оглед 
постигането на дългосрочния си 
потенциал по отношение на 
енергийната ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират кумулативни 
годишни енергоспестявания при 
крайното потребление в размер на 
1,5 % от обема на своите продажби на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходната календарна година.
Целта се равнява най-малкото на 
натрупаните спестявания от 1,5% 
годишно за въпросната година и за 
всяка от предхождащите години. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че Директивата води до дългосрочни енергоспестявания, от 
значение е целта за годишните спестявания от 1,5% да бъде правилно тълкувана на 
кумулативна и фокусирана върху енергоспестяването при крайното потребление.
Предлага се в обхвата на изчислените спестявания от 1,5 % да бъде включен и 
транспортът.
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Изменение 679
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират кумулативни 
годишни енергоспестявания при 
крайното потребление в размер на 
поне 1,5 % от обема на своите продажби 
на енергия в съответната държава-
членка през предходната календарна 
година. Целта се равнява най-малкото 
на натрупаните спестявания от 1.5% 
годишно за въпросната година и за 
всяка от предхождащите години. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Изменение 680
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 

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

алтернативни мерки (определени в 
параграф 9). Тази схема или други 
мерки (в съответствие с параграф 9) 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка 
постигат целта, определена от 
държавата-членка. Тази индикативна 
цел ще бъде определяна от 
националната крайна енергийна цел 
на държавата-членка. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка има различна структура на икономиката, различни климатични 
условия, различна степен на енергийна ефективност и т.н. Гъвкавостта на мерките 
гарантира най-добрите решения за ефективното използване на енергията. Много сред 
държавите-членки използват успешно доброволни дългосрочни споразумения за 
енергийна ефективност и това следва да бъде отчетено. Целта на всяка една схема 
следва да бъде определена от държавата-членки и следва да се основава на крайната 
национална енергийна цел на съответната държава-членка.

Изменение 681
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, като 
увеличават енергийната 
ефективност на дейността на 
крайния потребител. В срок до 31 
декември 2012 г. Комисията изготвя 
обща методология за изчисление на 
енергийната ефективност на 
различните икономически дейности.

Or. en

Изменение 682
Fiona Hall, Антония Първанова, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергоспестяване. Тази схема следва да 
осигурява, че 
енергоразпределителните
предприятия, или предприятията за 
продажба на енергия на дребно, 
действащи на територията на 
държавата-членка, трябва да реализират 
кумулативни годишни 
енергоспестявания в размер на поне
1,5 % от обема на своите продажби на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Държавите-членки 
гарантират, че мерките за постигане 
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на изискваните ежегодни 
енергоспестявания са допълнителни и 
съсредоточени върху дългосрочните 
ползи.

Or. en

Обосновка

При изготвянето на националните схеми за задължения за енергоспестяване 
държавите-членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на задължените 
страни, степента на амбиция и т.н. При все това следва да бъде изискана 
допълнителност на мерки в рамките на тези схеми и значимост на спестяванията в 
дългосрочен план.

Изменение 683
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на поне 1 % 
от обема на своите предвидени 
продажби на енергия в съответната 
държава-членка, на базата на 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, като се 
прилагат мерки за избягване на 
дискриминацията, кръстосаното 
субсидиране и нарушаването на 
правилата на конкуренцията.
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Or. en

Изменение 684
András Gyürk

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 685
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 

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

енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания, установени по 
държави-членки като процент в 
размер на 1,5 % от обема на своите 
продажби на енергия в съответната 
държава-членка през предходната 
календарна година, с изключение на 
енергията, използвана в транспортния 
сектор. Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при 
дистрибуторите и крайните 
потребители. Това годишно 
енергоспестяване следва да доведе до 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 2.

Or. en

Изменение 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания, определени от 
държавите-членки като процент от 
обема на техните продажби на енергия 
в съответната държава-членка през 
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изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
дистрибуторите и крайните 
потребители. Това годишно 
енергоспестяване следва да доведе до 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestyle, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Изменение 687
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 

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

1,5 % от обема на своите продажби на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана в 
транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители, не като им 
намаляват доставките на енергия, а 
като увеличават ефективността на 
отделните инсталации в сектора.

Or. pl

Обосновка

Необходимо е да включим задължения, свързани с годишните икономии в резултат на 
действително повишаване на ефективността, а не ограничения.

Изменение 688
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за стимули за енергийна 
ефективност. Тази схема следва да 
предоставя стимули, имащи за цел да 
се гарантира, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
реализират годишни енергоспестявания. 
Това количество енергоспестявания 
може да бъде постигнато, наред с 
другото, при крайните потребители.
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Or. de

Изменение 689
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 

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

изисква всички енергоразпределителни 
предприятия и/или всички предприятия 
за продажба на енергия на дребно, 
действащи на територията на 
държавата-членка, трябва да реализират 
годишни енергоспестявания в размер на 
1,5 % от обема на своите продажби на 
енергия в съответната държава-членка 
през предходните три календарни 
години, с изключение на енергията, 
използвана в транспортния сектор. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. en

Обосновка

Опитът показва, че промените в целта се повишават в по-голяма степен, ако 
средната стойност може да се изчисли за дълъг период от време. Това дава по-малки 
колебания при целта за енергийна ефективност, в сравнение със случаите, когато е 
възможно включване на спестяванията единствено от последната година. Това 
подобрява възможността за ефикасно средносрочни и дългосрочно планиране.

Изменение 691
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират в срок до 2020 г. 
енергоспестявания възлизащи на 15 % 
от обема на своите продажби на енергия 
през 2010 г. в съответната държава-
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предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

членка. Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. ro

Изменение 692
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 693
Britta Thomsen

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

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

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

Or. en

Обосновка

В транспортния сектор могат да бъдат постигнати много успехи по отношение на 
енергийната ефективност. Настоящата директива следва да предоставя стимули за 
енергийна ефективност в транспортния сектор по абсолютно същите причини, 
поради които целим енергийната ефективност в останалите сектори на 
икономиката.

Изменение 694
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от 
обема на своите продажби на енергия в 
съответната държава-членка през 
предходната календарна година. 
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
потребители.

Or. it

Изменение 695
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, които са насочени към 
дългосрочни икономии или 
структурирани програми, предлагани 
от оператори в сектора на 
енергийната ефективност, следва да 
бъдат насърчавани посредством 
стимули или специфично данъчно 
отношение.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да установят най-подходящите мерки за постигането на 
целта.

Изменение 697
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за 
енергийна ефективност или други 
мерки (в съответствие с параграф 9). 
Тази схема, или други мерки, изискват 
всички енергоразпределителни
предприятия, или всички 
предприятия за продажба на енергия 
на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
да прилагат мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, заедно с 
предоставянето на енергийни услуги 
на гражданите. Тази схема, или други 
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мерки, водят към целта за енергийна 
ефективност, определена за 
разпределяната енергия, в 
съответствие с параграф 1. 
Задължените страни трябва да 
реализират мерките за 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Държавите-членки 
могат да извършват проверки на 
резултатите по отношение на 
енергоспестяването през периоди от 
най-много три години. 

Or. en

Обосновка

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Изменение 698
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За постигането на максимални 
стимули и резултати, държавите-
членки следва да гарантират, че 
разходите за всяка отделна мярка не 
са повече от предвидените 
спестявания.

Or. en

Изменение 699
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националният регулаторен орган 
определя размера на енергията, която 
трябва да бъде спестена от 
задължените страни, като използва 
методика за изчисляване на 
разходоефективността за 
енергийната ефективност на 
различните икономически сектори.
При определянето на тези цели те:
а) взимат под внимание своите 
национални цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3,
б) определят многогодишни цели, 
даващи достатъчна гъвкавост и 
предсказуемост на задължените 
страни; както и
в) прилагат схемата към всички 
сектори.
Целта за енергоспестяване се 
въвежда постепенно и с 
диференцирана отправна точка на 
национална основа, така че напълно 
да се вземат предвид ранните 
действия и постигнатите до 
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момента резултати, включително 
вече възприетите мерки за 
ефективност.

Or. en

Изменение 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че всички необходими за 
енергоспестяването разходи, могат 
да бъдат възстановени при крайните 
потребители.  При прилагането на 
схема за подкрепа на 
енергоспестяването в съответствие с 
параграф 1, държавите-членки 
гарантират прозрачност и избягват 
нарушаване на правилата на 
конкуренцията. Мерките, 
предназначени за постигане на 
дългосрочни енергоспестявания могат 
да бъдат насърчавани посредством 
фактори за добавена стойност, 
които биват определяни от 
държавите-членки и не са в ущърб на 
правилата на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Механизмите за възстановяване на разходите са необходими за налагането на 
жизнеустойчиво задължение за енергийна ефективност на компаниите за 
разпределяне на енергия. Предложението за използване на фактори за добавена 
стойност има за цел насърчаването на пазара и задължените страни да насочат 
мерките към дългосрочно енергоспестяване. Подобна мярка за развие пазара за нови и 
по-енергийно ефективни пазарни технологии.
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Изменение 701
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Постигнатите от всяка 
задължена страна резултати в 
областта на повишаването на 
енергийната ефективност от 1 
януари 2005 г. насам се признават 
като положителен фактор и биват 
взети под внимание.

Or. de

Обосновка

Настоящите и минали постижения на всяка задължена страна в областта на 
повишаването на енергийната ефективност трябва да бъдат оценени положително, 
за да въздействат като стимул за по-нататъшни усилия. Целите 20-20-20 следва да 
бъдат прилагани посредством климатичния и енергийния пакет (Решение № 
406/2009/ЕО), влязъл в сила през юни 2009 г.  Ядрото на пакета се състои от четири 
допълнителни законодателни акта и годината за сравнение по отношение на 
поставените цели е 2005 г.

Изменение 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки определят 
допустими сектори и мерки, различни 
за всяка държава-членка правила за 
измерване и проверка в съответствие 
с алинея 1б, включително проектни 
изисквания за качество и допустими 
участници, различи от задължените 
страни. Държавите-членки си 
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запазват възможността да 
съчетават схемата за подпомагане с 
търговски механизъм, изготвен в 
съответствие с националните нужди 
и обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки, които решат да въведат схема за подпомагане на енергийната 
ефективност следва да разработят тази схема съобразно националните условия, но 
въз основа на общи европейски критерии. Възможността за въвеждане на пазарен 
механизъм на по-късен етап не бива да бъде изключвана.

Изменение 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В срок до декември 2013 г. 
Комисията определя чрез делегирани 
актове в съответствие с член 18 
общи и икономически ефективни 
критерии за измерване и проверка на 
мерките за енергийна ефективност, 
включително на потенциала им за 
енергоспестяване, който ще позволи 
количественото изчисляване на 
усилията за енергийна ефективност, 
полагани от задължените страни в 
резултат на настоящия член. 
Различните за всяка държава-членка 
правила за измерване и проверка ще се 
определят въз основа на тези 
критерии.

Or. en
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Обосновка

Изследванията показват, че различните съществуващи системи в ЕС оценяват по 
различен начин ползите, свързани с енергийната ефективност, при идентични данни.
Поради тази причина следва да бъде въведена методология, гарантираща, че 
различните национални схеми се определят в съответствие с национални, пригодени 
към всяка отделна страна правила, но основаващи се на общи за ЕС критерии за 
измерване и проверка.

Изменение 704
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Целите за енергоспестяване 
трябва да бъдат въвеждани 
диференцирано, в зависимост от 
индивидуалната отправна точка за 
всяка държава-членка, като се 
отчитат вече предприетите 
действия и постигнатите до 
момента резултати.

Or. it

Изменение 705
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки следва да се 
стремят да избягват структурни 
схеми, които надвишават разходите 
за всички потребители по прилагане 
на схемите за енергийна 
ефективност, независимо дали те 
пряко са се възползвали от тях. 
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Or. en

Изменение 706
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Органите, обхванати от схеми за 
търговия с емисии, се освобождават 
от изискванията по член 6, параграф 
1. 

Or. de

Обосновка

Транспонирането на Директивата за енергийна ефективност (Директива 2009/29/ЕО) 
би могло да заличи стимулите по схемата за търговия с емисии. За да се гарантира, 
че предприятията, обхванати от схемата за търговия с емисии, не са поставени в 
неравностойно положение от гледна точка на конкуренцията, те трябва да бъдат 
освободени от изискванията за енергоспестяване.  

Изменение 707
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държава-членка в 
състояние на икономическа рецесия.

Or. de

Обосновка

От държава, чиято икономика се свива, не може да ес очаква да направи цялата гама 
инвестиции, предвидени в настоящия текст. При всички случаи енергопотреблението 
по време на рецесия спада. 



PE475.932v01-00 88/114 AM\883489BG.doc

BG

Изменение 708
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че разходите от енергоспестяване 
могат да бъдат целесъобразно 
възстановени при крайните 
потребители, както и че ще избягват 
дискриминация, кръстосано 
субсидиране и нарушаване на 
правилата на конкуренцията. 

Or. en

Изменение 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че националните органи определят 
механизми за възстановяване на 
разходите, като гарантират, че 
произтичащите от разпоредбите на 
настоящия член разходи са 
възстановени напълно.

Or. en

Обосновка

Системата трябва да бъде установена също така, че да не създава дискриминация 
между участниците на пазара и да не нарушава правилата на конкуренцията.
Механизмите за възстановяване на разходи в регулирани сектори на пазари следва да 
бъдат предварително условие при въвеждането на схеми за задължения, тъй като те 
играят важна роля при гарантирането на равни условия за участие. 



AM\883489BG.doc 89/114 PE475.932v01-00

BG

Изменение 710
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки гарантират, 
че изискванията по член 6, параграф 1 
са изпълнени чрез прилагането на 
отделни планове за подобряване на 
енергийната ефективност и 
съответните мерки в сградите, 
транспорта и промишления сектор.

Or. de

Обосновка

Различните сектори разполагат с различни равнища на икономически потенциал за 
подобряване на постиганата от тях енергийна ефективност. Вследствие на това на 
всеки от тях трябва да се обърне индивидуално внимание и да се направи отделна 
оценка, на базата на които да се изготвят подходящи мерки. 

Изменение 711
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки определят 
задължените страни.  Избраният за 
изразяване на целите в областта на 
енергийната ефективност метод се 
използва за изчисляване на 
изискваните от задължените страни 
резултати в областта на 
енергийната ефективност.   Следва да 
се използват коефициентите за 
преобразуване, дадени в Приложение 
IV.
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използват коефициентите за 
преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

Or. fr

Обосновка

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Изменение 712
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки изрично 
изчисляват  количеството на 
енергоспестяванията, изисквани от 
всяка задължена страна, на първо 
място като крайно или след това по 
отношение на първично 
енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество
печалба по отношение на 
енергийната ефективност трябва да 
се използва и за изчисляване на 
енергоспестяването, декларирано от 
задължените страни. Следва да се 
използват коефициентите за 
преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

Or. en
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Изменение 713
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Обосновка

Таблицата показва не коефициентите за преобразуване, а калоричните стойности, 
след като те са били взети предвид.

Изменение 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Владимир Уручев, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да изразят
количеството на енергоспестяванията,
изисквани от всяка задължена страна, 
било като крайно или като първично 
енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 

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

енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни.
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

Or. en

Изменение 715
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 716
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да изразят 
количеството на енергоспестяванията, 
изисквани от всяка задължена страна,
било като крайно или като първично 

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

енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни.
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

Or. fr

Изменение 717
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за 
постигане на краткосрочни 
енергоспестявания съгласно 
съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена 
страна, и са допустими за включване 
в задължението по параграф 1 само 
ако са комбинирани с мерки, 
предназначени за по-дългосрочно 
спестяване.

заличава се

Or. en

Изменение 718
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за заличава се
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постигане на краткосрочни 
енергоспестявания съгласно 
съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена 
страна, и са допустими за включване 
в задължението по параграф 1 само 
ако са комбинирани с мерки, 
предназначени за по-дългосрочно 
спестяване.

Or. fr

Изменение 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Владимир Уручев, Jan Březina, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за
евентуално по-дългосрочно спестяване.
Държавите-членки определят мерки 
за постигане на краткосрочни 
енергоспестявания, като могат да  
използват за насоки Приложение V, 
точка 1. 

Or. en
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Изменение 720
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, не следва да 
осигуряват прекомерно количество
енергоспестявания, изисквано от всяка 
задължена страна, и са допустими за 
включване в задължението по параграф 
1 само ако са комбинирани с мерки, 
предназначени за по-дългосрочно 
спестяване.

Or. en

Изменение 721
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 5 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

Or. en
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Изменение 722
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 25 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

Or. de

Изменение 723
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 25 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

Or. de
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Изменение 724
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 40 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

Or. de

Обосновка

Необходима е повече гъвкавост, предвид различните стартови позиции на 
държавите-членки. Изследванията например сочат, че най-големи трудности 
представляват липсата на информираност по проблема и липсата на интерес. 
Следователно разискваните тук мерки представляват „смекчени“ мерки, които биха 
могли да доведат до много по-високо равнище на енергоспестяване от предложените 
от Комисията 10%.

Изменение 725
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че изчисляването на 
енергоспестяването спрямо 
задължението, посочено в параграф 2, 
отчита сроковете на експлоатация и 
разходоефективността на мерките. 
Мерките имат за цел постигането на 
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дългосрочно енергоспестяване и се 
основават на стандартни стойности 
и срокове на експлоатация, приети
от държавите-членки въз основа на 
ясни и стабилни критерии.  Тези 
стойности се съобщават на 
Комисията. Комисията може да 
поиска изменение на стойностите, 
ако има вероятност те да доведат до 
нарушаване на правилата на 
конкуренцията или ако не са 
достатъчно амбициозни в сравнение с 
примерните стойности и сроковете 
на експлоатация, посочени  в точки 3 
и 4.

Or. fr

Изменение 726
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Пестенето на първична енергия 
от крайния потребител при  
преминаването към друг вид гориво 
и/или свързването към ефективни 
централни топлофикационни  и 
охладителни системи може да се 
начисли към целта от 1,5%.  До 1 
януари 2014 г. Комисията въвежда 
метод за постигането на тази цел 
чрез делегиран законодателен акт в 
съответствие с член 18. 

Or. de

Обосновка

Промените в отоплителните системи, включително преминаването към друг вид 
гориво, съдържат голям потенциал за пестене на първична енергия и следователно 
следва да бъдат обхванати от настоящата директива. Настоящата допълнителна 
разпоредба гарантира последователност на мерките по членове 6 и 10. 
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Изменение 727
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че поне 40% от стойността на 
изискваното от всяка задължена 
страна енергоспестяване е в резултат 
от основно реновиране на 
съществуващия сграден фонд.    

Or. en

Обосновка

Задължението за енергоспестяване ще се превърне в отличен механизъм за 
финансиране на основно реновиране. 

Изменение 728
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че поне 40% от стойността на 
изискваното от всяка задължена 
страна енергоспестяване е в резултат 
от основно реновиране на 
съществуващия сграден фонд.    

Or. en

Обосновка

Задължените страни ще се насърчават да се съсредоточат по-скоро върху 
дългосрочни мерки с по-голям ефект, отколкото върху краткосрочни мерки, чието 
приложение е по-лесно, но оказват по-малко въздействие върху ограничаването на 
енергопотреблението в дългосрочен план. Освен това, задължението за 
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енергоспестяване ще се превърне в отличен механизъм за финансиране на основно 
реновиране. 

Изменение 729
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването и 
проверката на печалбите от
енергоспестяванията с общи критерии 
за цялостно измерване и проверка,
съчетани със специфични за всяка 
държава правила.  В бъдещ акт 
Комисията ще определи общите 
критерии за цялостно измерване и 
проверка (напр. критерии за избягване 
на двойното счетоводство и 
гарантиране на допълнителни 
спестявания, критерии за определяне 
на примерни стойности и прогнозни 
спестявания, изясняване на 
значението, което се придава на 
термина статистически методи). 
Когато схемата за задължения за 
енергоспестявания се финансира чрез 
тарифите за енергия, националните 
органи за енергийно регулиране следва 
да вземат пряко участие в 
определянето на техническото и 
икономическо регулиране, 
управляващо схемата, както и в 
управлението й, с подкрепата, при 
необходимост, на трети лица.  
Те трябва да въведат системи за 
контрол, в чиито рамки да се 
извършва независима проверка най-
малкото на един статистически 
значим дял от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
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задължените страни.

Or. en

Изменение 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат одобрени независими системи 
за измерване и проверка, в чиито рамки 
да се извършва независима верификация 
най-малкото на един статистически 
значим дял от мерките за подобряване 
на енергийната ефективност, 
реализирани от задължените страни.
Проверката трябва да се осъществява 
на всеки две години. Ако независимото 
измерване и проверка установи 
спестяване, което не може да бъде 
проверено или недокументирани 
спестявания, те няма да ес отчитат 
като изпълнение на целта от 20%.

Or. en

Изменение 731
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 

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

енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за контрол, в чиито 
рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един 
статистически значим дял от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни. Проверката 
трябва да се осъществява от 
независим одитор на всеки две години.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че документираните спестявания могат да бъдат 
проверени с цел да се поддържа напредъкът към постигането на целта от 20% през 
2020 г. 

Изменение 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат независими системи за
измерване, контрол и верифициране, в 
чиито рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на една
статистически значима и 
представителна извадка от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за контрол, в чиито 
рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един 
статистически значим дял от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни. Държавите-
членки гарантират, че разходите от 
енергоспестяването могат да бъдат 
възстановени при крайните 
потребители.  При прилагането на 
система за задължение за 
енергоспестяване в съответствие с
параграф 1, държавите-членки 
избягват дискриминация, кръстосано 
субсидиране и нарушаване на 
правилата на конкуренцията.

Or. en
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Изменение 734
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

съответствие на постигнатото  
енергоспестяване, което евентуално е 
било декларирано от задължените 
страни, с общи критерии за цялостно 
измерване и проверка, и със 
специфични за всяка държава 
правила.

Or. en

Изменение 736
Henri Weber

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да 
въведат системи за контрол, измерване 
и проверка, в чиито рамки да се 
извършва независима верификация най-
малкото на един статистически значим 
дял от мерките за подобряване на 
енергийната ефективност, реализирани 
от задължените страни.

Or. fr

Изменение 737
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за контрол, в чиито 
рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един 
статистически значим дял, който обаче 
да не надвишава 0,5%, от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че бюрокрацията не налага допълнителна тежест 
върху и без това ограничените публични бюджети.

Изменение 738
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 739
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
разходите от енергоспестяването 
могат да бъдат възстановени при 
крайните потребители.  При 
прилагането на система за 
задължение за енергоспестяване в 
съответствие с параграф 1, 
държавите-членки избягват 
дискриминация, кръстосано 
субсидиране и нарушаване на 
правилата на конкуренцията.

Or. en

Изменение 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергоспестявания държавите-
членки следва:

Or. en

Изменение 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) като припомня, че държавите-
членки определиха концепцията за 
уязвими потребители в 
съответствие с член 3, параграф 7 от 
Директива 2009/72 , държавите-
членки гарантират, че споделянето 
на мерки в областта на енергийната 
ефективност е насочено към тази 
група;

Or. en

Обосновка

Гарантирането, че споделянето на ползите от енергийната ефективност е 
ориентирано към лицата, страдащи от енергийна бедност, следва да представлява 
по-скоро изискване, отколкото възможност. 

Изменение 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително като 
изискват реализацията на такива мерки 
в енергийно бедни домакинства или в 
сгради за социално жилищно 
настаняване, като укрепят 
прилагането на програмите за 
действие, включващи  многостепенен 
подход (енергиен одит, енергийно 
консултиране, финансово 
консултиране, работа, мониторинг на 
ефективността на работата);

Or. en
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Изменение 743
Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да включат в задълженията за 
енергоспестяване изисквания със 
социална насоченост, включително като 
изискват реализацията на такива мерки, 
от страна на наемодатели или 
инвестиционни групи, които отдават 
под наем свои имоти, в енергийно 
бедни домакинства или в сгради за 
социално жилищно настаняване;

Or. en

Изменение 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 745
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 747
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 748
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, доколкото те 
могат да бъдат документирани и 
проверени и доколкото не удължават 
максималните срокове на 
спестяванията.

Or. en

Обосновка

Като отчитат максималните срокове на спестяванията, държавите-членки следва 
да могат сами да избират сумите от енергоспестяване, които да могат да бъдат 
прехвърлени/депозирани. Това е важно с оглед гарантирането на  развитието на 
системата и поддържането на конкуренцията по отношение на ценовите равнища на 
енергоспестяването. 

Изменение 750
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, доколкото те
могат да бъдат документирани и 
проверени.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят самостоятелно сумите от  
енергоспестяванията, които могат да бъдат прехвърлени/депозирани. Това е от 
значение, тъй като държавите-членки следва да отчитат максималния срок  на 
спестяванията в подобна банкова система. Банкирането е жизненоважно с оглед 
гарантирането на  развитието на системата и поддържането на конкуренцията по 
отношение на ценовите равнища на енергоспестяването. 

Изменение 751
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да разрешат на задължените 
страни да отчитат 
енергоспестявания, реализирани през 
дадена година спрямо крайната цел за 
2020 г.  

Or. en

Обосновка

Енергоспестяването следва да се изчислява в рамките на целия период, тъй като това 
представлява единственият стимул за гарантиране на значителни инвестиции. 

Изменение 752
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година спрямо целия 
период.
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години.

Or. de

Изменение 753
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 754
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en


