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Изменение 755
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да
публикуват енергоспестяванията, 
реализирани от всяка задължена страна, 
и данни относно годишната тенденция 
на енергоспестяванията, попадащи в 
обхвата на схемата. За целите на 
публикуването и верифицирането на 
реализираните енергоспестявания, 
държавите-членки трябва да изискват от 
задължените страни да им представят 
най-малко следните данни:

6. Държавите-членки публикуват 
енергоспестяванията, реализирани от 
всяка задължена страна, и данни 
относно годишната тенденция на 
енергоспестяванията, попадащи в 
обхвата на схемата, като 
същевременно се гарантира 
неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация. За целите на 
публикуването и верифицирането на 
реализираните енергоспестявания, 
държавите-членки трябва да изискват от 
задължените страни да им представят 
най-малко следните данни:

Or. de

Обосновка

Такава информация трябва да бъде поверителна.

Изменение 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да 
публикуват енергоспестяванията, 
реализирани от всяка задължена 
страна, и данни относно годишната 
тенденция на енергоспестяванията, 

6. Държавите-членки следва да 
публикуват реализирания потенциал 
за енергоспестяване, от всяка 
задължена страна, и данни относно 
годишната тенденция на за подобряване 
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попадащи в обхвата на схемата. За 
целите на публикуването и 
верифицирането на реализираните 
енергоспестявания, държавите-членки 
трябва да изискват от задължените 
страни да им представят най-малко 
следните данни:

на енергийната ефективност, 
попадаща в обхвата на схемата. За 
целите на публикуването и 
верифицирането на реализираните 
мерки за енергийна ефективност, в 
това число потенциала за 
енергоспестяване, държавите-членки 
трябва да изискват от задължените 
страни да им представят съответните
данни:

Or. en

Изменение 757
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да 
публикуват енергоспестяванията, 
реализирани от всяка задължена страна, 
и данни относно годишната тенденция 
на енергоспестяванията, попадащи в 
обхвата на схемата. За целите на 
публикуването и верифицирането на 
реализираните енергоспестявания, 
държавите-членки трябва да изискват от 
задължените страни да им представят 
най-малко следните данни:

6. Държавите-членки следва да 
публикуват ползите, свързани с 
енергийната ефективност,
реализирани от всяка задължена страна, 
и данни относно годишната тенденция 
на ползите, свързани с енергийната 
ефективност, попадащи в обхвата на 
схемата. За целите на публикуването и 
верифицирането на реализираните 
ползи, свързани с енергийната 
ефективност, държавите-членки 
трябва да изискват от задължените 
страни да им представят най-малко 
следните данни:

Or. en

Изменение 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

6. Държавите-членки следва да
публикуват енергоспестяванията, 
реализирани от всяка задължена страна, 
и данни относно годишната тенденция 
на енергоспестяванията, попадащи в 
обхвата на схемата. За целите на
публикуването и верифицирането на 
реализираните енергоспестявания, 
държавите-членки трябва да изискват от 
задължените страни да им представят 
най-малко следните данни:

6. Държавите-членки публикуват 
веднъж годишно резултатите от 
енергоспестяването, постигнати от 
всяка задължена страна, техните 
разходи и данни относно годишната 
тенденция на енергоспестяванията, 
попадащи в обхвата на схемата. За 
целите на публикуването и 
верифицирането на реализираните 
енергоспестявания, държавите-членки 
трябва да изискват от задължените 
страни да им представят най-малко 
следните данни:

Or. en

Обосновка

С публикуването на резултатите от постигнатото енергоспестяване и разходите 
веднъж годишно, обществеността и органът могат да наблюдават и проследяват 
развитието, а пазарът ще се развива в посока намаляване на разходите и 
ефективност по отношение на разходите.

Изменение 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger 
Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постигнати енергоспестявания; заличава се

Or. en

Изменение 760
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постигнати енергоспестявания; а) постигнати ползи, свързани с 
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 761
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обобщена статистическа 
информация относно техните крайни 
потребители (с посочване на 
евентуални значителни промени в 
сравнение с подадена по-рано 
информация); както и

заличава се

Or. en

Изменение 762
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обобщена статистическа 
информация относно техните крайни 
потребители (с посочване на 
евентуални значителни промени в 
сравнение с подадена по-рано 
информация); както и

заличава се

Or. en
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Изменение 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger 
Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обобщена статистическа 
информация относно техните крайни 
потребители (с посочване на 
евентуални значителни промени в 
сравнение с подадена по-рано 
информация); както и

заличава се

Or. en

Изменение 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger 
Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) текуща информация относно 
консумацията на крайните 
потребители, включително, по 
целесъобразност, товарови графици, 
класифициране на потребителите по 
сегменти и данни за географското 
разположение на потребителите, 
като същевременно се запазва 
неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Европейския 
съюз.

заличава се
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Or. en

Изменение 765
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) текуща информация относно 
консумацията на крайните 
потребители, включително, по 
целесъобразност, товарови графици, 
класифициране на потребителите по 
сегменти и данни за географското 
разположение на потребителите, 
като същевременно се запазва 
неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 766
András Gyürk

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) текуща информация относно 
консумацията на крайните 
потребители, включително, по 
целесъобразност, товарови графици, 
класифициране на потребителите по 
сегменти и данни за географското 
разположение на потребителите, 
като същевременно се запазва 

заличава се
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неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) текуща информация относно 
консумацията на крайните потребители, 
включително, по целесъобразност, 
товарови графици, класифициране на 
потребителите по сегменти и данни за 
географското разположение на 
потребителите, като същевременно се 
запазва неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско отношение 
информация, в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Европейския съюз.

в) текуща информация относно 
консумацията на крайните потребители 
както в публичния, така и в частния 
сектор, включително по 
целесъобразност товарови графици, 
класифициране на потребителите по 
сегменти в съответствие с 
категориите, определени в 
програмите за сътрудничество с 
местните органи, и данни за 
географското разположение на 
потребителите, като същевременно се 
запазва неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско отношение 
информация в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Европейския съюз.

Or. es

Изменение 768
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходите, прехвърлени на 
техните потребители, като 
същевременно се запазва 
неприкосновеността и 
поверителността на частната или 
чувствителната в търговско 
отношение информация, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Европейския съюз

Or. en

Обосновка

Строгият контрол върху разходите, прехвърлени на потребителите, е от съществено 
значение, тъй като има вероятност по-голямата част от схемите за задължения за 
енергийна ефективност да бъдат прехвърлени на потребителите, в това число на 
домакинствата.

Изменение 769
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Като използват цялата 
информация съгласно член 6, параграф 
6, националните регулаторни органи 
публикуват годишни доклади относно 
това дали схемите за задължения за 
енергийна ефективност постигат 
целите си при възможно най-ниски 
разходи за потребителите. 
Националните регулаторни органи 
също така редовно възлагат 
независими прегледи на 
въздействието на схемата върху 
сметките за енергия и енергийната 
бедност, както и 
енергоспестяванията, получени от 
схемата, за да се гарантира 
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максимална разходоефективност. 
Държавите-членки са задължени да 
вземат предвид това въздействие чрез 
адаптиране на схемата.

Or. en

Изменение 770
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки следва да
осигурят въздържане на участниците на 
пазара от всякакви дейности, които 
могат да затруднят търсенето и 
предоставянето на енергийни услуги 
или други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност или да 
попречат на развитието на пазарите за 
енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително от 
недопускане на конкуренти на пазара 
или от злоупотреба с господстващо 
положение.

7. Държавите-членки осигуряват
въздържане на участниците на пазара от 
всякакви дейности, които могат да 
затруднят търсенето и предоставянето 
на енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност или да попречат на 
развитието на пазарите за енергийни 
услуги или други мерки за подобряване 
на енергийната ефективност, 
включително от недопускане на 
конкуренти на пазара или от 
злоупотреба с господстващо положение: 
а именно чрез прилагането на 
практика на ясни, прозрачни и 
открити партньорства между 
енергоразпределителното 
предприятие и/или доставчика на 
енергийни услуги и монтаж, за да се 
оптимизират целите за 
енергоспестяване пред крайния 
потребител.

Or. fr

Изменение 771
Herbert Reul
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки следва да
осигурят въздържане на участниците на 
пазара от всякакви дейности, които 
могат да затруднят търсенето и 
предоставянето на енергийни услуги 
или други мерки за подобряване на 
енергийната ефективност или да 
попречат на развитието на пазарите за 
енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително от 
недопускане на конкуренти на пазара 
или от злоупотреба с господстващо 
положение.

7. Без да се нарушават 
съществуващите разпоредби на 
конкурентното право, държавите-
членки осигуряват въздържане на 
участниците на пазара от всякакви 
дейности, които могат да затруднят 
търсенето и предоставянето на 
енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност или да попречат на 
развитието на пазарите за енергийни 
услуги или други мерки за подобряване 
на енергийната ефективност, 
включително от недопускане на 
конкуренти на пазара или от 
злоупотреба с господстващо положение.

Or. de

Обосновка

Всеки конфликт с правото на ЕС в областта на конкуренцията трябва да бъде 
изключен.

Изменение 772
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки следва да осигурят 
въздържане на участниците на пазара от 
всякакви дейности, които могат да 
затруднят търсенето и предоставянето 
на енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност или да попречат на 
развитието на пазарите за енергийни 
услуги или други мерки за подобряване 

7. Държавите-членки следва да осигурят 
въздържане на участниците на пазара от 
всякакви дейности, които могат да 
затруднят търсенето и предоставянето 
на енергийни услуги или други мерки за 
подобряване на енергоспестяването
или да попречат на развитието на 
пазарите за енергийни услуги или други 
мерки за подобряване на енергийната 
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на енергийната ефективност, 
включително от недопускане на 
конкуренти на пазара или от 
злоупотреба с господстващо положение.

ефективност, включително от 
недопускане на конкуренти на пазара 
или от злоупотреба с господстващо 
положение.

Or. en

Изменение 773
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те правят това:

а) като спазват строга независимост 
между енергоразпределително 
предприятие и доставчика на 
енергийни услуги;
б) като използват ясни, прозрачни и 
открити партньорства между 
енергоразпределителните 
предприятия и доставчиците на 
енергийни услуги с цел оптимизиране 
на задълженията за енергоспестяване 
по отношение на крайния клиент.

Or. en

Изменение 774
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите-членки гарантират 
постигането на целите за енергийна 
ефективност чрез предлагане на 
стимули за повишаване на 
енергийната ефективност на 
жилищните сгради под формата на 
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„екозаеми“, т.е. достъп до 
десетгодишни заеми с нулева лихва и 
максимален размер от 30 000 EUR за 
всеки бенефициер, за който е 
удостоверено, че е предприел най-
малко две от следните мерки: 
увеличаване на енергийната 
ефективност на покрива и подовите 
настилки или на външните стени или 
прозорците, външни врати и 
слънцезащитни приспособления, 
подмяна на уредите и системите за 
отопление или битова гореща вода, 
инсталиране на уреди и системи за 
отопление и производство на 
електроенергия, използващи 
възобновяеми или еквивалентни на 
тях източници, инсталиране на уреди 
и системи за битова гореща вода, 
използващи възобновяеми или 
еквивалентни на тях източници.

Or. it

Изменение 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите-членки дават своя 
принос наред с другото посредством 
адекватно финансиране на програми 
за обучение за гарантиране, че 
правото на информация и на 
консултация изрично обхващат 
енергийната ефективност.

Or. en

Обосновка

Социалният диалог на работното място може и следва да допринесе за постигане 
целите на директивата. Както беше заявено в становището TEN/460 на ЕИСК 
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относно проекта за директива, точка 5.4-1., „участието на работниците е от 
съществено значение за по-добрата енергийна ефективност. Без техните познания, 
опит и ангажимент не могат да бъдат постигнати резултати.” Програмите за 
обучение на социалните партньори в органите за провеждане на социален диалог, 
финансирани от държавите-членки и/или Европейската комисия, следва да бъдат 
съответно адаптирани и финансирани. Укрепването на информацията и на правото 
на консултация ще осигури стимул на компаниите за обсъждане на мерките за 
енергийна ефективност и за поемането на ангажимент от тяхна страна.

Изменение 776
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия 
за продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят 
или продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 
годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият 
праг не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се стимулира пазара за енергоспестяване и за енергийни услуги, изключването на 
малките оператори на преносни системи или предприятията за продажба на дребно 
ще ограничи този пазар. Чрез налагането на цел на задължените енергийни 
предприятия, независимо от размера, ще се избегне ситуация, при която някои 
потребители няма да дават своя принос за намаляването на потреблението на 
енергия.  Назначените задължени страни, разпределително предприятие или 
предприятие за продажба на дребно, следва да имат задължение независимост от 
обхвата на доставката. Освен това, съгласно опита от всички системи за 
задължение, действащи понастоящем в ЕС, схемата за задължение ще доведе до 
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пазарна цена за спестената електроенергия. Следователно всяка задължена страна 
трябва да изкупи спестяванията на пазара, както и всеки друг материал, който те 
трябва да закупят за извършване на своята дейност. Ако дадено предприятие не 
желае да поема отговорност за прилагане на задължението то следва да бъде в 
състояние да прехвърли задачата на външен изпълнител -на друго енергийно 
дружество. 

Изменение 777
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия 
за продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят 
или продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 
годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият 
праг не се включва енергията,
произвеждана за собствени нужди.

заличава се

Or. en

Обосновка

Чрез налагането на цел на задължените енергийни предприятия, независимо от 
размера, ще се избегне ситуация, при която някои потребители няма да дават своя 
принос за намаляването на потреблението на енергия. Предприятията, които не 
желаят да поемат отговорност за изпълнението на задължението за спестяване, 
следва да бъдат в състояние да прехвърлят задачата на външен изпълнител или да 
бъдат част от центрове за енергоспестяване.

Изменение 778
Paul Rübig
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума 
не надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки освобождават от 
прилагането на задълженията малките 
енергоразпределителни предприятия и 
малките предприятия за продажба на 
енергия на дребно, по-специално тези, 
които разпределят или продават по-
малко от равностойността на 220 GWh 
енергия годишно или имат по-малко 
от 15 000 потребители. Ако прагът за 
продажба на електроенергия или 
броят на потребителите е надвишен 
за период от две години, то 
съответните предприятия се 
разглеждат като задължени страни 
през последващата трета година. В 
така посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди. Електроенергията, 
произведена за лични нужди, както и 
за продажба и доставки в рамките на 
промишлени мрежи и крайното 
потребление на продукти от 
възстановена енергия, не се включва в 
този праг.

Or. en

Обосновка

Размерът на продадената електроенергия и размерът на предприятията варират в 
отделните държави-членки. Малките електроразпределителни предприятия и 
малките предприятия за продажба на енергия на дребно се освобождават, за да се 
избегне административната тежест. Броят на потребителите е по-добър показател 
за реалното участие на енергийния пазар от размера на годишния оборот и се включва 
като праг. Освен това предприятията, които се доближават до прага, следва да 
бъдат подложени на надзор за период от две години.

Изменение 779
Herbert Reul
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на
задълженията по настоящия член
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от задължението за 
предоставяне на енергийни услуги
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 EUR, при условие, 
че това освобождаване не води до 
нарушаване на конкуренцията и че се 
прилагат алтернативни мерки за 
пестене на енергия. Енергията, 
произвеждана за собствени нужди, не 
влиза в приложното поле на 
настоящата директива. Това се 
отнася и за секторите, които вече са 
обхванати от разпоредбите на 
Директивата за търговия с емисии.

Or. de

Обосновка

Целите на ЕС са много амбициозни. Поради това тук не следва да се допускат общи 
дерогации: всички доставчици на енергия трябва да допринесат за подобряването на 
енергийната производителност или за пестенето на енергия. Въпреки това винаги има 
поле за мерки, различни от предложените от Комисията. Това е още една област, в 
която се изисква гъвкавост.

Изменение 780
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 
годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият праг 
не се включва енергията, произвеждана 
за собствени нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават количество енергия, по-
малко от даден праг, определен от 
държавите-членки. В така посоченият 
праг не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

Or. fr

Обосновка

Праговете за продажба на енергия не могат да се прилагат еднакво за различните 
производители на енергия. Освен това държавите-членки са тези, които следва да 
определят „задължените страни” и следователно да определят в съответните 
случаи прагове за освобождаване.

Изменение 781
Fiona Hall, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят 
или продават по-малко от 
равностойността на 75 GWh енергия 

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията малките 
енергоразпределителни предприятия и 
малките предприятия за продажба на 
енергия на дребно в съответствие с 
конкретните за тях обстоятелства, 
свързани с националния енергиен 
пазар. 
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годишно, имат по-малко от 10 
служители, или чийто оборот или 
годишна балансова сума не надхвърля 
2 000 000 евро. В така посоченият 
праг не се включва енергията, 
произвеждана за собствени нужди.

Or. en

Изменение 782
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или имат по-
малко от 500 крайни потребители 
или чийто оборот или годишна 
балансова сума не надхвърля 2 000 000 
евро. В така посоченият праг не се 
включва енергията, произвеждана за 
собствени нужди и продукти от 
възстановена енергия.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да освобождават малките 
енергоразпределителни предприятия и малките предприятия за продажба на енергия 
на дребно с много малък брой крайни потребители. Използването на възстановената 
енергия следва да бъде насърчавано, а не обезсърчавано посредством налагането на 
стриктни задължения.
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Изменение 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро при 
установяване на еквивалентни мерки. 
В така посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

Or. en

Обосновка

Системата трябва да бъде установена така, че да не създава дискриминация между 
участниците на пазара и да не нарушава конкуренцията.

Изменение 784
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-

8. Държавите-членки могат да 
освобождават, при установяването на 
еквивалентни мерки, от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
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специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

Or. en

Обосновка

Системата трябва да бъде установена така, че да не създава дискриминация между 
участниците на пазара и да не нарушава конкуренцията.

Изменение 785
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 6 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 75 GWh енергия годишно, имат по-
малко от 10 служители, или чийто 
оборот или годишна балансова сума не 
надхвърля 2 000 000 евро. В така 
посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

8. Държавите-членки могат да 
освобождават от прилагането на 
задълженията по настоящия член 
малките енергоразпределителни 
предприятия и малките предприятия за 
продажба на енергия на дребно, по-
специално тези, които разпределят или 
продават по-малко от равностойността 
на 130 GWh енергия годишно, които 
имат по-малко от 10 служители, или 
чийто оборот или годишна балансова 
сума не надхвърля 2 000 000 EUR. В 
така посоченият праг не се включва 
енергията, произвеждана за собствени 
нужди.

Or. de
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Обосновка

Стойността от 75 GWh е твърде ниска: 130 GWh представлява праг, който изключва 
малките предприятия.

Изменение 786
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 6 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Държавите-членки могат да 
предвидят освобождаване от 
прилагането на настоящия член за
енергийни източници, които 
осигуряват не повече от 5% от 
общото годишно потребление на 
първична енергия за всяка категория 
използване.

Or. it

Обосновка

Както е в случая с малките компании, държавите-членки трябва да имат 
възможността да освобождават всички енергийни източници, които осигуряват по-
малко от 5% от годишното потребление на първична енергия за всяка категория 
използване, от задълженията за енергоспестяване, установени в член 6 от 
предложената директива, така че задълженията за енергийна ефективност да не 
могат да се използват като средство за премахване на определени енергийни 
продукти от пазара, нещо, което би било в противоречие с принципа на 
диверсификация на енергийните източници.

Изменение 787
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат 

заличава се
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да предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Годишното количество 
на постигнатите по този начин 
енергоспестявания следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1.
Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 
януари 2013 г., за алтернативните 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, 
и да покажат как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Изменение 788
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат 
да предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Годишното количество 

заличава се



AM\883622BG.doc 25/117 PE475.954v01-00

BG

на постигнатите по този начин 
енергоспестявания следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1.
Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 
януари 2013 г., за алтернативните 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, 
и да покажат как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Обосновка

Схемите вече могат да бъдат въведени в съответствие с Директивата за 
енергийните услуги, но това не гарантира напредък в посока постигането на целта за 
20% ефективност. Следователно няма причина да се предполага, че включването на 
тази възможност в директивата ще стимулира постигането на целта от 20%. За 
тази цел на енергийните предприятия е предоставена главна роля в новата директива. 
Ако член 9 се запази е от съществено значение държавите-членки да не могат да 
получат кредит за резултатите от съществуващите инициативи.

Изменение 789
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 
януари 2013 г., за алтернативните 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, 
и да покажат как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. de

Обосновка

Подобряването на енергийната ефективност следва да се осъществява на местно 
равнище: търговията със сертификати не следва да бъде използвана като 
алтернатива.

Изменение 790
Britta Thomsen
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 
януари 2013 г., за алтернативните 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, 
и да покажат как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Обосновка

Тази опция е вече част от съществуващата Директива за енергийните услуги, която 
не доведе до резултат и не гарантира напредък в посока постигане на целта за 20% 
енергийна ефективност. Следователно няма причина да се смята, че опция от този 
вид в директивата ще насърчи развитие в посока постигане на целта за 20% 
намаление. Ако член 9 се запази е от съществено значение държавите-членки да не 
могат да получат кредит за съществуващите инициативи. Държавите-членки следва 
да документират факта, че инициативите водят до ново, допълнително 
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енергоспестяване с ефект, съответстващ най-малко на 1.5%.

Изменение 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
също толкова амбициозни и 
допълнителни мерки за постигане на 
допълнителни енергоспестявания при 
крайните потребители. Годишното 
количество на постигнатите по този 
начин енергоспестявания е стриктно 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1 и е обект на 
независимо измерване, контрол и 
верификация. Ранните действия 
могат да не бъдат причислени към 
тези мерки.

Or. en

Изменение 792
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания при крайните 
потребители. Годишното количество на 
постигнатите по този начин 

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

начин ползи, свързани с енергийната 
ефективност, следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
ползите, свързани с енергийната 
ефективност, , изисквано съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 793
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат други 
мерки за постигане на 
енергоспестявания. Годишното 
количество на постигнатите по този 
начин енергоспестявания се отчита за 
крайната цел през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид различните изходни точки и предизвикателства държавите-
членки следва да имат гъвкавостта да разработят най-подходящия набор от мерки, 
които да бъдат съобразени с местната действителност.

Изменение 794
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 795
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 796
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Владимир Уручев, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Като алтернатива на посоченото в 
параграф 1, държавите-членки могат да 
предпочетат да предприемат 
алтернативни или допълнителни 
мерки, за да инициират мерки за 
енергийна ефективност при крайните 
потребители. Годишното количество на 
постигнатия потенциал за 
енергоспестяване чрез мерките за 
енергийна ефективност следва да бъде 
еквивалентно на количеството на 
енергоспестяванията, изисквано 
съгласно параграф 1.

Or. en
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Изменение 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията във връзка с националния 
план за енергийна ефективност, 
посочен в член 19, параграф 2 от 
настоящата директива, за 
алтернативните или допълнителни 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за правилата 
за санкции съгласно член 9, и да 
покажат как те биха постигнали мерки 
за енергийна ефективност с 
необходимия проверен потенциал за 
енергоспестяване.

Or. en

Изменение 799
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, уведомяват Комисията не 
по-късно от две години след датата 
на публикуване на настоящата 
директива в Официален вестник за 
алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, като
показват как биха постигнали 
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енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени проектомерки.

изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
предложи изменения в срок от 3 месеца 
след уведомлението. В такива случаи 
съответните държави-членки вземат 
предвид тези препоръки или 
изменения.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки имат нужда от повече гъвкавост и време, за да предприемат 
допълнителни мерки. Освен това стимулите следва да бъдат предпочетени пред 
санкциите.

Изменение 800
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от 
съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, уведомяват Комисията в 
срок до 1 януари 2013 г. за 
алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и показват как биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението и държавите-членки 
вземат предвид предложенията при 
прилагането на алтернативни мерки.

Or. ro
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Изменение 801
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от 
съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, уведомяват Комисията в 
срок до 1 януари 2013 г. за 
алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и показват как биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
предложи изменения в срок от 3 месеца 
след уведомлението. Комисията следва 
да съгласува тези изменения с 
държавите-членки.

Or. de

Обосновка

С настоящата директива следва да се постигне целта за 20% нарастване на 
енергийната ефективност, определена от държавните и правителствените 
ръководители през март 2007 г. На държавите-членки трябва да се предостави 
гъвкавост по отношение на съответните мерки за постигане на тази цел. Поради 
това Комисията не следва да има възможността да отхвърля алтернативните мерки 
„ан блок“.

Изменение 802
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от 
съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. Държавите-членки 
вземат предвид тези предложения 
или промени.

Or. en

Изменение 803
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
ефективност. Комисията може да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. Държавите-членки 
вземат предвид тези предложения 
или промени.
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се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Изменение 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от 
съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. Държавите-членки 
вземат предвид тези предложения 
или промени.

Or. en

Изменение 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, уведомяват Комисията не 
по-късно от две години от датата на 
приемане на настоящата директива
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и показват как биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания.

Or. fi

Обосновка

На държавите-членки трябва да се даде достатъчно време да изготвят 
алтернативни мерки.

Изменение 806
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които 
предпочетат този вариант, следва да 
уведомят Комисията, в срок до 1 
януари 2013 г., за алтернативните 
мерки, които те планират да 
предприемат, включително за правилата 
за санкции съгласно член 9, и да 
покажат как те биха постигнали 
изискваното количество 

Държавите-членки очертават 
алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат конкретно за 
всяка мярка как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания.
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енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Изменение 807
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
отхвърли тези мерки или да направи 
предложения за изменения в рамките на 
3 месеца след уведомлението. В такива 
случаи алтернативният подход 
следва да не се прилага от 
съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. Държавите-членки 
вземат предвид тези предложения 
или промени.

Or. en

Изменение 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г.,
за алтернативните мерки, които те
планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не се 
прилага от съответните държави-членки 
преди Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
проектомерки.

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, уведомяват Комисията в 
срок до 1 януари 2013 г. за 
алтернативните мерки, които планират 
да предприемат, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, и 
да демонстрират как те биха постигнали 
изискваното количество 
енергоспестявания.

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципа на субсидиарност държавите-членки трябва да разполагат с 
възможността да прилагат алтернативни мерки, налагащи съизмеримо усилие от 
тяхна страна, без да оставят на Комисията възможността да се противопостави на 
това.

Изменение 809
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 

Държавите-членки, които предпочетат 
този вариант, следва да уведомят 
Комисията, в срок до 1 януари 2013 г., 
за алтернативните мерки, които те 
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планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат как те биха 
постигнали изискваното количество 
енергоспестявания. Комисията може 
да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи 
алтернативният подход следва да не 
се прилага от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

планират да предприемат, включително 
за правилата за санкции съгласно 
член 9, и да покажат (не касае 
българската езикова редакция) как те
биха постигнали изискваното 
количество енергоспестявания.

Or. en

Изменение 810
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те могат да включват, но не се 
ограничават до:
а) без да се накърняват разпоредбите 
на Директива 2009/29/ЕО, 
индивидуалните цели за енергийна 
ефективност за всеки потребител, 
основаващи се на резултатите от 
енергийните одити;
б) установяване, подпомагане и 
насърчаване на дружествата за 
енергийни услуги и, ако държавите-
членки решат да направят това, 
определяне на цели за резултатите на 
дружествата за енергийни услуги; 
в) мерки за подобряване на 
управлението на реакциите на 
търсенето;
г) подобряване на енергийната 
ефективност на сградите, в това 
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число на обществените сгради;
д) кампании за промяна в поведението 
на потребителите, които да 
насърчават по-ефективното 
използване на енергия;
е) енергийни тарифни структури, 
които да стимулират енергийната 
ефективност;
ж) доброволни споразумения между 
потребителите, дружествата за 
енергийни услуги, финансовите и 
застрахователни органи и/или 
местните институции, които 
стимулират сътрудничеството в 
областта на програмите за енергийна 
ефективност и дават тласък на 
пазара на енергийни услуги в резултат 
на общ доброволен ангажимент от 
страна на всички участници.

Or. en

Изменение 811
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
провеждането на надзор в 
продължение на най-малко две години 
на тези мерки и, в съответствие с 
изискванията за докладване, посочени 
в член 19 на настоящата директива, 
посочват на Комисията как се 
планира тези мерки да отговорят на 
целта за еквивалентно спестяване, 
посочени в параграф 1.

Or. en
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Изменение 812
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако според извършваният на всеки две 
години мониторинг алтернативните 
мерки по настоящия член по 
същество не отговорят на 
изискванията за енергоспестяване 
Комисията може да предложи нови 
мерки, които да помогнат на 
държавите-членки да осъществят 
спестяванията, в това число при 
необходимост схема за задължения за 
енергийна ефективност, както е 
описано в параграф 1.

Or. en

Изменение 813
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 6 - параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. До 1 януари 2013 г. Комисията 
определя чрез делегиран акт в 
съответствие с разпоредбите на член 
18а хармонизирана методология, 
която да отговаря на минималните 
изисквания, посочени в приложение 
Vб за модела на изчисление за целите 
на измерването, мониторинга и 
верифицирането на 
енергоспестяването, постигнато 
като начало чрез мерки и програми за 
подобряване на енергийната 
ефективност при всички крайни 
потребители, посочени в настоящия 
член. Новият хармонизиран модел на 
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изчисление "отдолу нагоре" започва 
да се използва от 1 януари 2013 г.

Or. en

Изменение 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Белите сертификати в целия ЕС ще доведат до енергоспестяване, което ще бъде 
концентрирано в редица държави-членки, водещо до ползи от икономически и социален 
характер, произтичащи от подобрената енергийна ефективност, която не е 
разпределена поравно в рамките на Съюза.

Изменение 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Една система, основаваща се на взаимно признаване на енергоспестявания, би била 
тромава от административна гледна точка и много скъпа.

Изменение 816
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 

заличава се



AM\883622BG.doc 45/117 PE475.954v01-00

BG

държава-членка.

Or. en

Изменение 817
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. en

Изменение 818
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 

заличава се
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система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

Or. en

Изменение 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. en

Изменение 820
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията заличава се
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ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

Or. de

Изменение 821
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Този параграф би дал на Комисията възможност за въвеждане на система за 
сертификати за енергийна ефективност, които да могат да бъдат търгувани между 
държавите-членки. Таза стъпка обаче не представлява технически детайл, който 
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може да бъде уреден от Комисията чрез делегиран акт: такова решение трябва да се 
вземе от Парламента и Съвета съгласно обикновената законодателна процедура.

Изменение 822
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията 
ще формулира чрез делегиран акт 
съгласно член 18 система за взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
реализирани в рамките на 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност. Тази 
система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в 
една държава-членка 
енергоспестявания като изпълнение 
на своите задължения в друга 
държава-членка.

заличава се

Or. fr

Изменение 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако това е уместно, Комисията ще 
формулира чрез делегиран акт съгласно 
член 18 система за взаимно признаване 
на енергоспестяванията, реализирани в 
рамките на националните схеми за 
задължения за енергийна ефективност. 

10. Ако това е уместно, Комисията ще 
формулира чрез делегиран акт съгласно 
член 18 система за взаимно признаване 
на енергоспестяванията, реализирани в 
рамките на националните схеми за 
подпомагане на енергийна ефективност. 
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Тази система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в една 
държава-членка енергоспестявания
като изпълнение на своите задължения в 
друга държава-членка.

Тази система трябва да позволява на 
задължените страни да отчитат 
реализираните и сертифицирани в една 
държава-членка мерки за енергийна 
ефективност като изпълнение на 
своите задължения в друга държава-
членка.

Or. en

Изменение 824
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 6 – параграф 10 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки използват 
доброволни споразумения между 
потребителите, дружествата за 
енергийни услуги, местните 
институции, за да стимулират 
сътрудничеството в областта на 
програмите за енергийна 
ефективност и да дадат тласък на 
пазара на енергийни услуги в резултат 
на общ доброволен ангажимент от 
страна на всички участници.

Or. en

Обосновка

В допълнение към схемите за задължения се въвеждат или подлежат на разработка 
успешни алтернативни или допълващи инструменти, което също следва да бъде 
признато.

Изменение 825
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Държавите-членки насърчават 
разпространението на доброволни 
споразумения между потребителите, 
дружествата за енергийни услуги, 
финансовите и застрахователните 
органи, местните институции, за да 
стимулират сътрудничеството в 
областта на програмите за енергийна 
ефективност и да дадат тласък на 
пазара на енергийни услуги в резултат 
на общ доброволен ангажимент от 
страна на всички участници.

Or. en

Обосновка

С оглед успешното отваряне на пазара за енергийни услуги и постигане на съществени 
резултати по отношение на енергоспестяването всички участници, ангажирани в 
процеса, следва да играят активна роля в рамките на програмата за ефективност. 
Някои от тях, а именно крайните потребители, често нямат достатъчно на брой 
финансови или концептуални инструменти, за да реализират своя потенциал за 
спестявания и затова съществува необходимост от осигуряването на механизми за 
подкрепа и то по-специално в сферата на въпросите, свързани с капитала и 
регулирането. Доброволните споразумения са естественият резултат от търговски 
отношения, в които участват лица, с положителна нагласа към своя ангажимент по 
посока постигане на енергийна ефективност, като по този начин вдъхват живот на 
системата, от която енергийната ефективност силно се нуждае, за да използва 
пълния си потенциал.

Изменение 826
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Комисията дава своя принос, 
наред с другото, чрез включването на 
глава, посветена на енергийната 
ефективност в програмите за 
обучение на социалните партньори и 
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чрез адекватно финансиране на тези 
програми, за да гарантира, че 
мандатът на европейските органи за 
провеждане на социален диалог 
(европейския работнически съвет, 
европейските комитети за секторен 
социален диалог, европейските 
секторни съвети по заетостта и 
уменията) е разширен, така че да 
включва енергийната ефективност. 

Or. en

Обосновка

Европейския работнически съвет и социалният диалог може и следва да допринесат 
за постигане целите на директивата. Както беше заявено в становището TEN/460 на 
ЕИСК относно проекта за директива, точка 5.4-1., „участието на работниците е от 
съществено значение за по-добрата енергийна ефективност. Без техните познания, 
опит и ангажимент не могат да бъдат постигнати резултати.” Следователно ЕИСК 
призовава Комисията да окаже помощ за гарантиране, че мандатът на европейските 
работнически съвети ще бъде разширен, така че да включва енергийната 
ефективност, за да бъдат постигнати целите на директивата. (точка 1.10). 
Програмите за обучение на социалните партньори в органите за провеждане на 
социален диалог, финансирани Европейската комисия, следва да бъдат съответно 
адаптирани и финансирани.(ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни 
възможности“) следва да бъдат приети съответно.

Изменение 827
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Когато насърчават енергийните 
предприятия да постигнат целите за 
енергийна ефективност съгласно член 
1, параграф 2, държавите-членки 
следва да бъдат приканени да 
включат цялата верига за създаване 
на стойност, като започнат от 
производството на енергия, през 
разпределението, до потреблението.
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Or. de

Изменение 828
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. Държавите-членки създават 
регулаторна и фискална рамка, с 
която се насърчава изпълнението на 
инициативите и програмите за 
енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

С оглед успешното отваряне на пазара за енергийни услуги и постигане на съществени 
резултати по отношение на енергоспестяването всички участници, ангажирани в 
процеса, следва да играят активна роля в рамките на програмата за ефективност. 
Някои от тях, а именно крайните потребители, често нямат достатъчно на брой 
финансови или концептуални инструменти, за да реализират своя потенциал за 
спестявания и затова съществува необходимост от осигуряването на механизми за 
подкрепа и то по-специално в сферата на въпросите, свързани с капитала и 
регулирането. Доброволните споразумения са естественият резултат от търговски 
отношения, в които участват лица, с положителна нагласа към своя ангажимент по 
посока постигане на енергийна ефективност, като по този начин вдъхват живот на 
системата, от която енергийната ефективност силно се нуждае, за да използва 
пълния си потенциал.

Изменение 829
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са разходоефективни и да се 
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и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти. Енергийните одити могат 
да бъдат извършвани от вътрешни 
експерти, при условие, че те са 
квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост. Държавите-членки 
подкрепят програмите за 
квалификация на енергийните 
одитори.

Or. fr

Обосновка

Както се посочва в съображение 20 от предложението за директива, на големите 
предприятия с натрупан реален опит в енергийния одит трябва да се разреши да 
използват за извършване на одита квалифицирани или акредитирани вътрешни 
експерти, които не са пряко ангажирани с одитираната дейност.

Изменение 830
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, 
които да са достъпни и да се 
извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани
експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на одити за 
инвестиционен рейтинг, за да се 
направи оценка на енергийните 
характеристики на промишлени 
съоръжения, промишлени процеси и 
сгради и те да бъдат гарантирани. 
Тези одити са адаптирани 
икономически и технически към всяко 
отделно промишлено съоръжение или 
сграда, в зависимост от степента на 
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сложност на одитираното 
съоръжение, процес или сграда, и се 
извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти, в това число вътрешни 
експерти.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че енергийните одити разполагат с достатъчно високо качество 
и че са адаптирани към икономическите нужди и възможности на одитираните 
предприятия или сгради. Това същевременно ще гарантира, че енергийните одити са 
ефективни от гледна точка на разходите и са пропорционални на целите за енергийна 
ефективност.

Изменение 831
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, 
които да са достъпни и да се 
извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на одити за 
инвестиционен рейтинг, за да се 
направи оценка на енергийните 
характеристики на промишлени 
съоръжения, промишлени процеси и 
сгради и те да бъдат гарантирани. 
Тези одити ще бъдат адаптирани 
икономически и технически към всяко 
отделно промишлено съоръжение или 
сграда, в зависимост от степента на 
сложност на одитираното 
съоръжение, процес или сграда, и ще 
се извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Or. en
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Изменение 832
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са на достъпни цени и да се 
извършват по професионален начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти. Нито един участник на 
пазара не следва да бъде изключен от 
възможността за предлагане на 
енергийни услуги. Добре 
разработените методи за обучение и 
допълнителна квалификация следва 
да се запазят.

Or. de

Обосновка

Пазарът на енергийни услуги следва да бъде отворен за всички участници на пазара, 
включително служители на местните енергийни предприятия.

Изменение 833
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са на достъпни цени и да се 
извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти. Енергийните одити могат 
да бъдат извършвани от вътрешни 
експерти, при условие че те са 
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квалифицирани или акредитирани и 
че не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност.

Or. de

Обосновка

В много случаи има вътрешни експерти, които могат да извършват тази дейност.

Изменение 834
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са на достъпни цени и да се 
извършват по обективен и независим 
начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти. В различните 
държави-членки се разработват също 
така курсове за професионално 
обучение с цел подготовка на такива 
експерти.

Or. it

Изменение 835
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
насърчават разполагаемостта за всички 
крайни потребители на енергийни 
одити, които да са достъпни и да се 

Когато още не се прилагат 
законовите изисквания относно 
докладването и одитирането на 
емисиите от страна на 
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извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

дружествата, държавите-членки 
трябва да насърчават разполагаемостта 
за всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са 
ефективни, от гледна точка на 
разходите, и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти.

Or. en

Изменение 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани 
или акредитирани експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да се извършват по независим начин от 
сертифицирани експерти.

Or. en

Изменение 837
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на висококачествени 
енергийни одити, които да са 
ефективни, от гледна точка на 
разходите, и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани 
и/или акредитирани експерти, както е 
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посочено в приложение ХVа..

Or. en

Обосновка

Терминът „квалифицирани“ сам по себе си е твърде неясен и може да бъде предмет 
на много тълкувания. Терминът „акредитирани експерти“ може да гарантира 
качеството чрез адекватни критерии, обуславящи тяхната акредитация, които 
трябва да бъдат определени в приложение към директивата, по подобие на 
приложението към Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 838
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни, ефективни, от гледна 
точка на разходите, и да се извършват 
по обективен начин от квалифицирани 
или акредитирани експерти.

Or. en

Обосновка

Терминът „обективен“ не е двусмислен, докато „по независим начин“ би могъл да се 
тълкува различно в различните държави-членки. Пазарът на енергийни услуги следва 
да бъде отворен за всички пазарни участници.

Изменение 839
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1



AM\883622BG.doc 59/117 PE475.954v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са ефикасни, разходоефективни, на 
достъпни цени и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти.

Or. ro

Изменение 840
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието и достъпността за всички 
крайни потребители на енергийни 
одити, които да са на достъпни цени и 
да се извършват по независим начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Or. ro

Изменение 841
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са на достъпни цени и да се 
извършват по професионален начин от 
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от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Or. de

Изменение 842
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
насърчават разполагаемостта за 
всички крайни потребители на 
енергийни одити, които да са достъпни 
и да се извършват по независим начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти.

Държавите-членки насърчават 
наличието за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
обективен начин от квалифицирани 
или акредитирани вътрешни експерти.

Or. de

Изменение 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
независим начин от квалифицирани
или акредитирани експерти.

Държавите-членки трябва да насърчават 
разполагаемостта за всички крайни 
потребители на енергийни одити, които 
да са достъпни и да се извършват по 
независим начин от сертифицирани 
или акредитирани експерти.

Or. en

Изменение 844
Claude Turmes
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За гарантиране, че системите за 
енергийни одити и за управление на 
енергията са в състояние да 
идентифицират, доставят и 
гарантират в дългосрочен план 
наличните енергоспестявания за 
задължените или съответните 
предприятия и домакинства, както е 
посочено в настоящия член, 
държавите-членки гарантират, че 
тези одити и системи включват и 
спазват минималните критерии, 
посочени в приложение Vа.

Or. en

Изменение 845
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одитите могат да бъдат извършвани 
от вътрешни експерти, но при 
условие, че те са квалифицирани или 
акредитирани и че съответната 
държава-членка е въвела схема за 
осигуряване и проверка на качеството 
на одитите и за налагане на санкции 
при необходимост.

Or. en

Изменение 846
Vicky Ford
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че са 
налице програми за обучение за 
квалифициране на енергийните 
одитори.

Or. en

Изменение 847
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити. Тези програми 
включват стимули и финансови схеми 
за гарантиране прилагането на 
препоръките за висока степен на 
ефективност, от гледна точка на 
разходите, вследствие енергийните 
одити, съгласно приложимите 
правила за предоставяне на държавна 
помощ.

Or. en

Обосновка

МСП се нуждаят от подкрепа, за да покрият разходите по изпълнението на 
предложените препоръки в рамките на одитите, което е ключов елемент за 
ефективна и ефикасна политика на енергоспестяване, основаваща се на одити.

Изменение 848
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити. Държавите-членки 
могат по-специално да въведат 
стимули и финансова подкрепа, като  
намаляване на данъците и субсидии, 
за да гарантират, че препоръките за 
ефективност, от гледна точка на 
разходите, след провеждането на 
енергийни одити, се прилагат в 
разумен срок.

Or. en

Изменение 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити. Тези енергийни 
одити идентифицират и определят 
количествено краткосрочните, 
средносрочните и дългосрочните 
възможности за ефективно 
енергоспестяване, от гледна точка на 
разходите.

Or. en
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Изменение 850
András Gyürk

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити. Комисията 
подпомага държавите-членки чрез 
подкрепяне на обмена на най-добри 
практики.

Or. en

Изменение 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми, насърчаващи домакинствата 
и малките и средните предприятия да се 
подлагат на енергийни одити и 
популяризиращи приемането на 
сключването на договори за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат.

Or. en

Изменение 852
Teresa Riera Madurell

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

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки трябва да разработят 
програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити и впоследствие да 
прилагат резултатите от тези 
одити.

Or. en

Изменение 853
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
разработят програми за насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Държавите-членки разработват
програми за финансиране и данъчни 
облекчения с цел насърчаване на 
домакинствата и малките и средните 
предприятия да се подлагат на 
енергийни одити.

Or. ro

Изменение 854
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки разработват 
схеми за стимули и финансово 
подпомагане, за да гарантират, че 
малките и средните предприятия и 
домакинствата могат да покрият 
частично или изцяло разходите за 
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енергиен одит и за прилагането на 
високо разходоефективните 
препоръки на енергийните одити, ако 
предложените мерки бъдат 
изпълнени.

Or. en

Изменение 855
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
наличието на достатъчен брой 
квалифицирани и/или упълномощени 
експерти.

Or. ro

Изменение 856
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да довеждат 
до вниманието на малките и средните 
предприятия конкретни примери как 
системите за енергийно управление 
могат да подпомогнат техните 
търговски дейности.

Държавите-членки довеждат до 
вниманието на малките и средните 
предприятия конкретни примери как 
системите за енергийно управление 
могат да подпомогнат техните 
търговски дейности. За тази цел 
държавите-членки трябва да си 
сътрудничат с посредническите 
организации, които представляват 
малките предприятия.

Or. fr
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Обосновка

Индивидуалната подкрепа, предоставяна чрез структурирани действия от 
организациите, които представляват малките предприятия, е от ключово значение за 
улесняване прилагането на политиките на енергоспестяване в малките предприятия и 
микропредприятията.

Изменение 857
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на инвестиции или на 
инвестиционни планове вследствие на 
одити в рамките на доброволни 
споразумения получава специални 
стимули или специфично данъчно 
третиране, в това число и данъчни 
облекчения в подкрепа на трудовите 
политики.

Or. en

Обосновка

Всяка инвестиция в ефективността следва да бъде подкрепяна, за да се позволи на 
участващите страни да се ангажират изцяло с проекта(ите), от който(които) са 
заинтересовани. Финансовите стимули и благоприятното данъчно третиране следва 
да бъдат приоритет, за да се осигури участието на страни, които са надеждни по 
отношение на жизнеспособността и изплащането на извършваните от тях 
инвестиции в областта на ефективността.

Изменение 858
Mario Pirillo

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат 
финансови или данъчни стимули за 
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цялостно или частично покриване на 
разходите, възникнали за МСП при 
извършването на енергиен одит, наред 
със стимули, които да дават 
възможност на общините, подписали 
Спогодбата на кметовете, да 
извършват действията, предвидени 
плана за действие за устойчива 
енергетика, с оглед подобряване на 
енергийната ефективност. 

Or. it

Изменение 859
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение
за провеждане на енергиен одит, който 
да бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да преминат енергиен 
одит, който да бъде извършен по 
независим и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

За целта държавите-членки могат да 
въведат стимули за редовен енергиен 
одит, например като направят 
енергийния одит и/или системите за 
енергийно управление предмет на 
споразумения с предприятия или 
сдружения на предприятия съгласно 
член 17, параграф 1, буква б) от 
Директива 2003/96/ЕО. 
Енергийните одити могат да бъдат 
извършвани от вътрешни експерти, 
при условие че те са квалифицирани 
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или акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност 
и че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите и за 
налагане на санкции при 
необходимост.

Or. de

Обосновка

Доброволните споразумения с предприятия или сдружения на предприятия, както и 
националните системи за стимулиране са се доказали в редица държави-членки като
един изключително ефективен инструмент за постигане на целите, свързани с 
климата и околната среда, и за увеличаване на енергийната ефективност, когато са 
обвързани със строги мерки за мониторинг.  Тъй като член 7 определя допустимите 
възможности за енергиен одит, той следва да отразява пряко формулировката на 
позоваване 20.

Изменение 860
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение 
за провеждане на енергиен одит, който 
да бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след 
датата на предходния енергиен одит.

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да преминат енергиен 
одит, който да бъде извършен от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти, и да повтарят този процес 
на интервали от не повече от пет 
години.

Or. de

Обосновка

Ако основните препоръки на одиторите са изпълнени в рамките на три години, 
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вероятно ще си струва следващия одит да се направи след по-кратък интервал. Тук 
следва да се прилага гъвкавост.

Изменение 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
въвеждат задължение за провеждане на 
енергиен одит, който да бъде извършен 
по независим и разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно две години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, и след това да бъде 
последван от нови одити най-малко на 
всеки пет години след датата на 
предходния енергиен одит.
Държавите-членки разрешават на 
предприятията, които са приложили 
препоръките от своя предходен 
енергиен одит, да извършат нов одит 
в срок от 10 години.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират, че предприятията, които не са включени в 
алинея втора на параграф 1, подлежат на независим и разходоефективен енергиен 
одит от квалифицирани или акредитирани експерти най-късно две години след влизане 
в сила на настоящата директива и след това  на всеки пет години от датата на 
предходния енергиен одит. Държавите-членки следва да разрешат на предприятията, 
които са приложили препоръките от своя предходен енергиен одит, да извършат нов 
одит в срок от 10 години.

Изменение 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2015 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит. Одитите 
могат да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, 
че те са квалифицирани и 
акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност 
и че съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите.

Or. en

Изменение 863
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по обективен и 
разходоефективен начин от 
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квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

квалифицирани или акредитирани 
експерти, които биха могли да бъдат и 
вътрешни експерти, най-късно до 30 
юни 2014 г., и след това да бъде 
последван от нови одити на всеки пет
години след датата на предходния 
енергиен одит.

Никой пазарен участник не следва да 
се изключва от предлагането на 
енергийни услуги.
Държавите-членки гарантират, че 
данните от енергийните одити се 
третират като поверителни.

Or. en

Обосновка

Терминът „обективен“ не е двусмислен, докато изразът „по независим начин“ би 
могъл да се тълкува различно в различните държави-членки. Пазарът на енергийни 
услуги следва да бъде отворен за всички пазарни участници. Изменението пояснява, че 
одитите, извършени от вътрешни експерти, както е посочено в съображение 20, 
отговарят на изискването за обективност. Тъй като срокът на действие на 
директивата няма да изтече през 2020 г., следва да се предвиди по-дългосрочна 
перспектива по отношение на енергийните одити.

Изменение 864
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение 
за провеждане на енергиен одит, който 
да бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след 

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да провеждат енергиен 
одит, който да бъде извършван редовно
по независим и разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти, включително вътрешни 
експерти.
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датата на предходния енергиен одит.
За тази цел държавите-членки могат 
да включват енергийните одити като 
част от дългосрочните доброволни 
споразумения за енергийна 
ефективност, наблюдавани от 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Одобрява се възможността енергийните одити да се извършват от вътрешни 
експерти, както е посочено в съображение 20. Собствените програми на 
предприятията за редовен одит следва да се приемат например в рамките на 
дългосрочните доброволни споразумения. 

Изменение 865
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение 
за провеждане на енергиен одит, 
който да бъде извършен по независим 
и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след 
датата на предходния енергиен одит.

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да провеждат редовно 
енергийни одити, извършвани по 
независим и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

За тази цел държавите-членки могат 
да включват енергийните одити като 
част от по-широки доброволни 
споразумения, сключени между 
организации на заинтересовани 
страни и упълномощен орган и 
наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията.
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Or. en

Обосновка

Енергийните одити следва да се насърчават на доброволна основа, като се позволи на 
държавите-членки да запазят своята гъвкавост при формирането на националните 
схеми за стимулиране на енергийната ефективност въз основа на доброволни и 
дългосрочни споразумения с частния бизнес сектор/промишлеността. Тези доброволни 
споразумения имаха много голям принос за подобряването на енергийната 
ефективност и опазването на климата в редица държави-членки.

Изменение 866
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение 
за провеждане на енергиен одит, 
който да бъде извършен по независим 
и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след 
датата на предходния енергиен одит.

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да провеждат редовно 
енергийни одити, извършвани по 
независим и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти.

За тази цел държавите-членки могат 
да включват енергийните одити като 
част от по-широки доброволни 
споразумения, сключени между 
организации на заинтересовани 
страни и упълномощен орган и 
наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията.

Or. en

Изменение 867
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след 
датата на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
въвеждат задължение за провеждане на 
енергиен одит, който да бъде извършен 
по независим начин и на достъпни 
цени от квалифицирани или 
акредитирани експерти най-късно до 30 
юни 2014 г.

Or. ro

Изменение 868
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-
членки трябва да въведат задължение 
за провеждане на енергиен одит, който 
да бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. Държавите-членки насърчават
предприятията, които се различават от 
споменатите във втората алинея на 
параграф 1, да се подлагат на енергиен 
одит, който да бъде извършен по 
независим и разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти, включително вътрешни 
експерти, най-късно до 30 юни 2014 г. 
и след това да бъде последван от нови 
одити на всеки седем години след 
датата на предходния енергиен одит, 
освен ако няма съществена промяна в 
дейността на предприятието като 
цяло или в част от нея.

Or. en
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Изменение 869
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
въвеждат задължение за провеждане на 
енергиен одит, който да бъде извършен 
по независим и разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно две години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, и след това да бъде 
последван от нови одити най-малко на 
всеки пет години след датата на 
предходния енергиен одит.

Or. de

Изменение 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
въвеждат задължение за провеждане на 
енергиен одит, който да бъде извършен 
по независим и разходоефективен начин 
от квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно две години след 
влизане в сила на настоящата 
директива и след това да бъде 
последван от нови одити най-малко на 
всеки пет години от датата на 
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предходния енергиен одит.

Or. pl

Изменение 871
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно две години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, и след това да бъде 
последван от нови одити най-малко на 
всеки пет години след датата на 
предходния енергиен одит.

Or. en

Изменение 872
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
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квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

квалифицирани и/или акредитирани 
експерти съгласно определението от 
приложение XVa най-късно до 30 юни
2013 г. и след това да бъде последван от 
нови одити на всеки три години след 
датата на предходния енергиен одит.

Or. en

Обосновка

Терминът „квалифицирани“ сам по себе си е твърде неясен и може да бъде предмет 
на много тълкувания. Изразът „квалифицирани и/или акредитирани експерти“ може 
да гарантира качеството чрез подходящи критерии, обуславящи тяхната 
акредитация, които трябва да бъдат определени в приложение към директивата, по 
подобие на приложението към Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници. Промишлеността трябва да участва в по-
активно: крайният срок за първите енергийни одити – 2014 г., също следва да бъде 
изтеглен по-рано.

Изменение 873
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки пет години след датата 
на предходния енергиен одит.

Or. en
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Изменение 874
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2015 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

Or. en

Изменение 875
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
въвеждат задължение за провеждане на 
енергиен одит, който да бъде извършен 
по професионален и разходоефективен 
начин от квалифицирани или 
акредитирани експерти най-късно до 30 
юни 2014 г., и след това да бъде 
последван от нови одити на всеки три 
години след датата на предходния 
енергиен одит.

Or. de
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Изменение 876
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани или акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

2. За предприятията, които се 
различават от споменатите във втората 
алинея на параграф 1, държавите-членки 
трябва да въведат задължение за 
провеждане на енергиен одит, който да 
бъде извършен по независим и 
разходоефективен начин от 
квалифицирани и акредитирани 
експерти най-късно до 30 юни 2014 г., и 
след това да бъде последван от нови 
одити на всеки три години след датата 
на предходния енергиен одит.

Or. en

Изменение 877
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите-членки могат 
да включват енергийните одити като 
част от по-широки доброволни 
споразумения, сключени между 
организации на заинтересовани 
страни и упълномощен орган и 
наблюдавани от съответната 
държава-членка.

Or. en
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Изменение 878
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помещения или обекти на 
предприятия, чието потребление е 
по-малко от 2000 MWh годишно, 
могат да предприемат енергийни 
одити на доброволни начала.

Or. en

Изменение 879
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. До 30 юни 2014 г. Комисията 
осигурява възможността за 
включване в задължителния енергиен 
одит на елементи от други системи 
за одитиране или за изготвяне на 
доклади за устойчивостта, ако те 
отговарят на критериите за това.

Or. de

Обосновка

С цел да се гарантира по-голяма енергийна ефективност, енергопотреблението 
трябва да бъде наблюдавано и оптимизирано. Поради това от значение е да се 
приложи цялостен и устойчив подход.

Изменение 880
Paul Rübig
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Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че дружествата се подпомагат чрез 
стимули, за да могат да финансират 
изпълнението на препоръките на 
енергийния одит.

Or. en

Обосновка

Дружествата се нуждаят от подкрепа, за да покрият разходите от енергийните 
одити и следващите в резултат от енергийни одити инвестиции.

Изменение 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Енергийният одит е с максимална 
валидност 10 години.

Or. ro

Изменение 882
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 

заличава се
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споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, следва да се считат за 
отговарящи на изискванията по 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

Необходимостта от тази разпоредба отпада поради измененията към член 7, 
параграф 2.

Изменение 883
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, следва да се считат за 
отговарящи на изискванията по 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 3 отпада вследствие на предложените към член 7, параграф 2 
промени.
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Изменение 884
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, следва да се считат за 
отговарящи на изискванията по 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 3 отпада вследствие на предложените към член 7, параграф 2 
промени.

Изменение 885
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
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държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.
Изискването за независимост дава 
възможност одитите да бъдат 
извършвани от вътрешни експерти, 
но при условие, че те са 
квалифицирани или акредитирани, че 
не са пряко ангажирани в 
одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е 
въвела схема за осигуряване и проверка 
на качеството на одитите.

Or. en

Изменение 886
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
обективен начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения, сключени между 
организации от заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, могат да представляват 
част от система от стимули на 
държавата-членка.

Or. de

Изменение 887
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по
обективен начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2. Никой 
пазарен участник не следва да се 
изключва от предлагането на 
енергийни услуги.

Or. en

Обосновка

Терминът „обективен“ не е двусмислен, докато изразът „по независим начин“ би 
могъл да се тълкува различно в различните държави-членки. Пазарът на енергийни 
услуги следва да бъде отворен за всички пазарни участници.

Изменение 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
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изискванията по параграф 2. изискванията по параграф 2. За тази 
цел енергийните одити отговарят на 
най-новите признати международни 
стандарти.

Or. en

Изменение 889
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин в съответствие с 
конкретни общи европейски 
хармонизирани стандарти във връзка 
с функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

Or. en

Изменение 890
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин въз основа на 
европейски хармонизирани стандарти
във връзка с функционирането на 
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изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

системите за енергийно управление, или 
в изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

Or. en

Изменение 891
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени въз 
основа на хармонизирани европейски 
стандарти и по независим начин във 
връзка с функционирането на системите 
за енергийно управление или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения, сключени между 
организации от заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

Or. ro

Изменение 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Владимир Уручев, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3



AM\883622BG.doc 89/117 PE475.954v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, като например 
спазването на EN ISO 50001, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

Or. en

Изменение 893
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка, следва да се считат за 
отговарящи на изискванията по 
параграф 2.

Or. en

Изменение 894
Hannes Swoboda
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Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Енергийните одити, проведени по 
независим начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения (voluntary agreements), 
сключени между организации от 
заинтересовани страни и упълномощен 
орган и наблюдавани от съответната 
държава-членка или от Комисията, 
следва да се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

3. Енергийните одити, проведени по 
професионален начин във връзка с 
функционирането на системите за 
енергийно управление, или в 
изпълнение на доброволни 
споразумения, сключени между 
организации от заинтересовани страни и 
упълномощен орган и наблюдавани от 
съответната държава-членка или от 
Комисията, се считат за отговарящи на 
изискванията по параграф 2.

Or. de

Изменение 895
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Що се отнася до енергийните 
одити, извършвани от вътрешни 
експерти, компетентните власти 
или органите, на които 
компетентните власти са възложили 
задължението за прилагане на 
системата за независим контрол, 
изготвят извадка на случаен принцип, 
включваща най-малко статистически 
значим процент от всички енергийни 
одити, посочени в параграф 2, през 
съответната година, и подлагат тези 
одити на проверка.

Or. en
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Изменение 896
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Енергийните одити могат да бъдат
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 
върху околната среда.

4. Енергийните одити могат да бъдат
извършвани от вътрешни експерти, 
но при условие, че те са 
квалифицирани или акредитирани.
Държавите-членки създават 
подходящите рамкови условия, за да 
осигурят наличието на акредитирани 
и квалифицирани експерти на пазара.
Енергийните одити могат да бъдат 
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 
върху околната среда.

Or. en

Обосновка

Възможността енергийните одити да се извършват от вътрешни експерти, както е 
посочено в съображение 20, е част от определението за „независими одити“, 
предвидено в член 7, параграф 2, и поради това следва да бъде интегрирано в член 7. 
Няма основания да се счита, че участието на вътрешен експерт в одитираната 
дейност задължително поражда конфликт на интереси. В собствен интерес на 
дружествата е да получат надеждна информация относно своя профил на енергийно 
потребление. От решаващо значение е експертите да са достатъчно квалифицирани, 
за да извършват енергийни одити. 

Изменение 897
Frédérique Ries

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Енергийните одити могат да бъдат 
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 

4. Енергийните одити могат да бъдат 
самостоятелни или част от по-
широкообхватен одит за въздействието 
върху околната среда. Като 
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върху околната среда. минимално изискване, тези одити 
включват оценка на въздействието 
върху здравето.

Or. en

Изменение 898
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки използват 
одити за инвестиционен рейтинг, за 
да оценяват и гарантират 
качеството на сертификатите за 
енергийни характеристики на 
сградите съгласно изискванията на 
Директива 2010/31/ЕС. Комисията ще 
предоставя на държавите-членки 
насоки за гарантиране на качеството 
на техните сертификати за 
енергийни характеристики на 
сградите и на подобрението на 
енергийната ефективност на 
предприетите мерки в резултат на 
препоръките, изложени в тези 
сертификати.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира, че сертификатите за енергийни характеристики на сградите 
допълват енергийните одити в предприятията и са прозрачен и висококачествен 
инструмент за повишаване на гражданствеността на икономиите на енергия в 
домовете. Има документални доказателства за неадекватността на сертификатите 
за енергийни характеристики на сградите в много държави-членки на ЕС. Това е един 
от най-големите недостатъци на Директива 2010/31/EC относно енергийните 
характеристики на сградите, за чието преодоляване изменението би могло да 
допринесе.
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Изменение 899
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки използват 
одити за инвестиционен рейтинг, за 
да оценяват и гарантират 
качеството на сертификатите за 
енергийни характеристики на 
сградите съгласно изискванията на 
Директива 2010/31/ЕС. Комисията ще 
предоставя на държавите-членки 
насоки за гарантиране на качеството 
на техните сертификати за 
енергийни характеристики на 
сградите и на подобрението на 
енергийната ефективност на 
предприетите мерки в резултат на 
препоръките, изложени в тези 
сертификати.

Or. en

Изменение 900
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Енергийните одити и системите 
за управление на енергията, прилагани 
съгласно настоящия член, не 
изключват използването на същите 
или подобни мерки като основание за 
съществуващи или бъдещи схеми за 
стимулиране и подкрепа, като 
например данъчни облекчения.  При 
необходимост европейските насоки за 
държавна помощ в тази област и 
Директивата на ЕС за данъчно 
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облагане на енергийните продукти и 
електроенергията трябва да бъдат 
съответно адаптирани. 

Or. en

Изменение 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки стимулират 
промишлеността, по-специално 
МСП, например чрез национални 
фондове за енергийна ефективност, с 
цел използване на енергийните услуги 
за оптимизиране на промишлените 
процеси и търговските съоръжения.

Or. en

Изменение 902
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следва да 
гарантират, че потребителите имат 
достъп до независими консултации 
във връзка с техния енергиен одит, за 
да се избегне извършването на 
ненужни дейности или ненужното 
използване на финансови средства.

Or. en



AM\883622BG.doc 95/117 PE475.954v01-00

BG

Изменение 903
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Резултатите от енергийните 
одити следва да се предоставят на 
разположение на обществеността по 
прозрачен и лесен за използване начин.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне игнорирането на резултатите от енергийните одити от страна 
на предприятията, публикуването на резултатите ще окаже натиск върху 
дружествата, за да предприемат действия във връзка с резултатите от даден одит. 
Освен това чрез него ще се предоставя информация за други дружества относно 
потенциалните ползи от енергийните одити.

Изменение 904
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. За да се поощри прилагането на 
системи за енергийно управление, 
предприятията, които не са 
включени в параграф 1, втора алинея, 
не се подлагат на задължителни 
енергийни одити, щом докажат, че 
отговарят на признатите стандарти 
за системи за енергийно управление, 
като EN 16001 / ISO 50001.

Or. en

Обосновка

Най-важното нещо не е подлагането на енергиен одит, а реализираното с 
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определените мерки. С други думи, основният проблем е изпълнението на 
определените мерки. За да се насърчи гъвкавостта и да се ускори прилагането на 
системите за енергийно управление, едрите предприятия следва да не се подлагат на 
енергийни одити, ако решат да въведат стандарт за енергийно управление, като EN 
16001 / ISO 50001, които са доста известни и признати. Доказано е, че те водят до 
съществени подобрения.

Изменение 905
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. При предвиден акредитиран одит 
потребителите следва да могат да 
прехвърлят резултатите и 
препоръките от одита на всеки 
акредитиран доставчик на услуга, за 
да се предостави възможност за 
конкуренция на пазара.

Or. en

Изменение 906
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Държавите-членки набират, наред 
с другото, средствата за 
финансовите потоци, посочени в член 
2a, за да се осигурят стимули за 
прилагането на икономически 
изгодните мерки, определени 
посредством енергийните одити. 
Комисията определя насоки за 
отпускането на държавна помощ в 
рамките на ЕС, за да се установи кои 
финансови стимули, създадени от 
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държавите-членки в полза на 
техните предприятия, ще са 
съвместими с правилата на 
вътрешния пазар и правилата за 
отпускане на държавна помощ.

Or. en

Обосновка

Следва да се разясни, че трябва да се осигури финансиране за прилагането на 
икономически изгодните мерки, определени посредством енергийните одити.

Изменение 907
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерене на енергопотреблението и 
информация в сметките

Измерване на енергопотреблението и 
информация за отчитането

Or. de

Изменение 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерене на енергопотреблението и 
информация в сметките

Мерене на енергопотреблението и 
информация за сметките

Or. en
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Изменение 909
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато държавите-членки 
предприемат въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди, 
въз основа на положителен анализ на 
разходите и ползите, както е 
предвидено в Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО по отношение 
на пазарите на електроенергия и 
природен газ, те осигуряват цялостно 
вземане под внимание на целите за 
енергийна ефективност и ползите за 
крайния потребител, както и 
въпросите, свързани с 
неприкосновеността на личния 
живот, и сигурността на данните, 
при формулирането на минимално 
допустимите функционални 
характеристики на измервателните 
уреди и задълженията на 
участниците на пазара. Държавите-
членки могат да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалното 
потребление на енергия, в съответствие 
с посоченото в Приложение VI.

Or. en

Обосновка

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
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issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Изменение 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на правилна и подробна 
информация относно действителното 
им енергопотребление. Ако тази 
информация се предоставя чрез 
интелигентни измервателни уреди, 
тяхното инсталиране трябва да се 
основава на положителен резултат 
от провеждането на пълен анализ на 
разходите и ползите, с който може 
да се гарантира недвусмислен полезен 
ефект, нулево нетно финансово 
въздействие за клиента и защита на 
потребителите с ниски доходи.

Or. en

Изменение 911
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1



PE475.954v01-00 100/117 AM\883622BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки осигуряват наличие 
при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които измерват
точно, позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и 
дават информация за реалния период на 
потребление в съответствие с 
посоченото в приложение VI, 
доколкото това е технически и 
икономически оправдано въз основа на 
положителни резултати от 
икономически анализ и в 
съответствие с принципа на 
пропорционалността. Допълнително 
условие за това е държавите-членки 
да гарантират цялостна защита на 
данните.

Or. de

Обосновка

Според някои изследвания, с оглед на съотношението разходи-ползи, едва в 
приблизително 40% от домакинствата има смисъл да се инсталират интелигентни 
измервателни уреди. Следователно задължителното инсталиране на такива уреди би 
било непропорционално. Въпросите, свързани със защита на данните, не могат да 
бъдат пренебрегвани.

Изменение 912
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 

В случаите, в които това е 
технически и икономически 
осъществимо, държавите-членки 
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или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

осигуряват наличие при крайните 
потребители на електроенергия, 
природен газ, топлинна или 
охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода, които желаят това, на 
индивидуални измервателни уреди, 
които измерват точно, позволяват да се 
установи действителното 
енергопотребление и дават информация 
за реалния период на потребление, без 
това да води до допълнителни разходи 
и във формат, който позволява на 
потребителите по-добро разбиране за 
тяхното енергопотребление, в 
съответствие с посоченото в 
приложение VI.

Or. fr

Обосновка

Не е доказано, че предоставянето на потребителите на информация в реално време 
относно тяхното енергопотребление има значима ефективност като средство за 
насърчаване на усилията за устойчиво енергоспестяване. От друга страна, няма 
съмнение, че непрекъснатото мащабно предоставяне на информация на всички 
потребители би генерирало значителни разходи за тези потребители. Въпреки това, 
услугата за информация в реално време следва да бъде достъпна на разумна цена за 
всеки потребител, който изиска такава.

Изменение 913
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи

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

да установят действителното си
енергопотребление чрез дисплея на 
интелигентния измервателен уред 
или по интернет и да дават 
информация за реалния период на 
потребление по начин, който да е 
лесно разбираем за потребителите и 
да ги ангажира в по-голяма степен с 
полагането на усилия за пестене на 
енергия, в съответствие с посоченото в 
Приложение VI.

Or. en

Изменение 914
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки осигуряват наличие 
при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които измерват
точно, позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и 
дават информация за реалния период на 
потребление в съответствие с 
посоченото в приложение VI, без тези 
потребители, особено най-уязвимите 
сред тях, да бъдат утежнявани с 
допълнителни разходи, и при 
надлежно спазване на европейската 
рамка от правила относно защитата 
на личните данни.

Or. fr
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Изменение 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато това е технически изпълнимо 
и икономически изгодно за 
инвеститора, като се вземат предвид 
и разходите за поддръжка, управление 
и подмяна, държавите-членки трябва 
да осигурят наличие при крайните 
потребители на електроенергия, 
природен газ, топлинна или хладилна
енергия от топлофикационни или други 
централни системи и битова гореща 
вода, доставяна от топлофикационни
или други централни системи, на 
индивидуални измервателни уреди, 
които да мерят точно, да позволяват да 
се установи действителното 
енергопотребление и да дават 
информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 916
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 

Когато това е технически изпълнимо 
и икономически изгодно за 
инвеститора, като се вземат предвид 
и разходите за поддръжка, управление 
и подмяна, държавите-членки трябва 
да осигурят наличие при крайните 
потребители на електроенергия, 
природен газ, топлинна или хладилна
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действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

енергия от топлофикационни системи и 
битова гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 917
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато това е технически изпълнимо 
и икономически изгодно за 
инвеститора, като се вземат предвид 
и разходите за поддръжка, управление 
и подмяна, държавите-членки трябва 
да осигурят наличие при крайните 
потребители на електроенергия, 
природен газ, топлинна или хладилна
енергия от топлофикационни системи и 
битова гореща вода на индивидуални
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 918
Giles Chichester

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

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

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI и 
съответните разпоредби относно 
електроенергията в Директива 
2009/72/EО и относно газа в 
Директива 2009/73/EО.

Or. en

Изменение 919
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При инсталиране на интелигентни 
измервателни уреди държавите-
членки трябва да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, по икономически 
изгоден начин, които да мерят точно, да 
позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.
Информацията следва да се 
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представя във формат, позволяващ на 
потребителите да разберат 
възможно най-добре своето 
енергопотребление.

Or. en

Изменение 920
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При инсталиране на интелигентни 
измервателни уреди държавите-
членки трябва да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават безплатна информация в реално 
време, във формат, позволяващ на 
клиентите да разберат възможно 
най-добре своето енергопотребление, 
в съответствие с посоченото в 
Приложение VI.

Or. en

Обосновка

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment.
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).
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Изменение 921
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При инсталиране на интелигентни 
измервателни уреди държавите-
членки трябва да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни или други централни 
системи и битова гореща вода, 
доставяна от топлофикационни или 
други централни системи, на 
индивидуални измервателни уреди, 
които да мерят точно, да позволяват да 
се установи действителното 
енергопотребление и да дават 
информация в реално време за реалния 
период на потребление, без доплащане 
и във формат, позволяващ на 
клиентите да разберат възможно 
най-добре своето енергопотребление, 
в съответствие с посоченото в 
Приложение VI.

Or. en

Изменение 922
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 

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

само за готвене, битова гореща вода
от топлофикационни системи, 
новопостроени сгради и сгради, които 
се реновират в значителна степен, и 
топлинна или хладилна енергия от 
топлофикационни системи на 
индивидуални измервателни уреди, 
които да мерят точно, да позволяват да 
се установи действителното 
енергопотребление и да дават 
информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 923
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с разпоредбите на 
третия пакет от документи за 
вътрешния пазар относно 
електроенергията и газта държавите-
членки вземат мерки за наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които измерват
точно, позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и 
дават информация за реалния период на 
потребление в съответствие с 
посоченото в приложение VI.

Or. de

Обосновка

Разпоредбите за интелигентните измервателни уреди следва, както и преди, да се 
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основават на директивите от третия пакет от документи за вътрешния пазар 
относно електроенергията и газта.

Изменение 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fi

Изменение 925
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 

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

доставяна от топлофикационни или 
други централни системи, на 
индивидуални измервателни уреди, 
които да мерят точно, да позволяват да 
се установи действителното 
енергопотребление и да дават 
информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 926
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 927
Ioan Enciu

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

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

При положителен икономически 
анализ държавите-членки осигуряват
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които измерват
точно, позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и 
дават информация за реалния период на 
потребление в съответствие с 
посоченото в приложение VI.

Or. ro

Изменение 928
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 929
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 930
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки гарантират, че при
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди – там, където 
това е технически възможно и 
рентабилно, тези уреди измерват
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дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

точно, позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и 
дават информация за реалния период на 
потребление в съответствие с 
посоченото в приложение VI.

Or. de

Изменение 931
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки осигуряват наличие 
при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от местни 
и/или централни топлофикационни 
системи и местно и/или централно 
подавана битова гореща вода на 
индивидуални измервателни уреди, 
които измерват точно, позволяват да се 
установи действителното 
енергопотребление и дават информация 
за реалния период на потребление в 
съответствие с посоченото в 
приложение VI.

Or. fr

Изменение 932
András Gyürk

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
наличие при крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 

При инсталиране на нови 
интелигентни измервателни уреди 
държавите-членки трябва да осигурят 
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или хладила енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на 
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

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

Or. en

Изменение 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 934
Marian-Jean Marinescu
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В срок до 1 януари 2016 г. държавите-
членки трябва да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или хладилна енергия от 
топлофикационни системи и битова 
гореща вода на индивидуални 
измервателни уреди, които да мерят 
точно, да позволяват да се
предоставят данни относно 
действителното енергопотребление и да 
дават информация за реалния период на
потребление, в съответствие с 
посоченото в Приложение VI.

Or. en

Изменение 935
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват по време 
на инсталирането на клиентите да 
им се дава подходящ съвет и 
информация, по-специално за пълния 
потенциал на интелигентните 
измервателни уреди, що се отнася до 
тарифните структури, управлението 
на отчитането на показанията на 
измервателните уреди и контрола 
над енергопотреблението.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да информират и образоват всички крайни потребители 
относно възможностите им за нови тарифни структури и управление на 
отчитането на показанията на измервателните уреди, за да се гарантира, че 
разходите по създаването на тези нови услуги и възможности винаги ще допринасят 
за енергийна ефективност и икономии на енергия.

Изменение 937
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За крайните потребители, които са 
инсталирали индивидуални 
измервателни уреди за 
потреблението на електроенергия, 
природен газ, битова гореща вода и 
индивидуално отопление или 
охлаждане до ... (дата на влизане в 
сила на настоящата директива), се 
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счита, че са изпълнили изискванията 
на параграф 1.

Or. ro


