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Изменение 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят, че използваните 
интелигентни измервателни уреди 
улесняват енергийните спестявания в 
домовете и че общите цели за 
енергийна ефективност и за осигуряване 
на ползи за крайния потребител се 
отчитат в пълна степен при 
формулирането на минимално 
допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара. Минимално допустимите 
функционални характеристики следва 
да предоставят възможност за 
взаимодействие между елементи на 
интелигентните измервателни уреди 
и устройствата или порталите в 
рамките на дома или сградата, 
използвани при предоставянето на 
енергийните спестявания и услугите 
за управление на потреблението.

Or. en

Обосновка

Монтирането на интелигентни измервателни уреди, предвидено в Директива 
2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, е решаващ фактор за енергийната ефективност 
в домовете. В доклада на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и 
Европейския комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) относно 
мандата за стандартизация M/441 са посочени няколко допълнителни, но не и 
минимално допустими, функционални характеристики на интелигентните 
измервателни уреди в сравнение с традиционните измервателни уреди. Сред тях са 
осигуряването на енергийна ефективност и услуги за управление на потреблението в 
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рамките на домовете или сградите.

Изменение 939
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато и ако държавите-членки 
предприемат, в зависимост от това, 
дали икономическата оценка на 
всички дългосрочни разходи, ползи и 
енергийни спестявания е 
положителна, въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди, 
предвидени в Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО по отношение на 
пазарите на електроенергия и природен 
газ, те трябва да осигурят цялостно 
вземане под внимание на целите за 
енергийна ефективност и ползите за 
крайния потребител при формулирането 
на минимално допустимите 
функционални характеристиките на 
измервателните уреди и задълженията 
на участниците на пазара. При 
монтирането на интелигентните 
измервателни уреди на клиентите се 
предоставят целесъобразна 
информация и съвети за извличане на 
максимални ползи от 
интелигентните измервателни уреди.

Or. en

Обосновка

С оглед на управлението на разходите за потребителите е разумно инвестициите да 
се насочат към успешното внедряване на интелигентните елементи на 
измервателните уреди. При все това една от основните ползи от интелигентните 
измервателни уреди е предоставянето на точни сметки. Ето защо възможността не 
всички потребители да получават такива веднага след внедряването на технологията 
е неприемлива, още повече че една от основните ползи от интелигентните 
измервателни уреди за потребителите е получаването на точни сметки. Неочаквано 
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големите сметки със задна дата (дължащи се на неточността на системите на 
доставчиците за отчитане) са придружени от риск да принудят  потребителите да 
задлъжнеят и могат ненужно да причинят безпокойство и затруднения. 

Изменение 940
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, като се има 
предвид възможността за избор на 
държавите-членки в областта на 
интелигентните измервателни 
системи въз основа на оценката на 
разходите и ползите, предвидена в 
точка 2 в приложение 1 към 
Директива 2009/72/ЕО и към Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител, както и аспектите, 
свързани с правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
със сигурността на данните, при 
формулирането на минимално 
допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Or. en

Изменение 941
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди при наличието на 
положителни заключения от анализа 
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 разглеждат обстойно целите за 
енергийна ефективност и ползите за 
крайния потребител, както и 
въпросите, свързани със сигурността 
и безопасността на данните и  
неприкосновеността на личния 
живот, при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристики на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Or. en

Изменение 942
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност, защитата на личните 
данни и ползите за крайния потребител 
при формулирането на минимално 
допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
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на пазара. уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Or. ro

Изменение 943
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те 
трябва да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Когато държавите-членки предприемат 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди, предвидени в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ, те се 
стремят да осигурят цялостно вземане 
под внимание на целите за енергийна 
ефективност и ползите за крайния 
потребител при формулирането на 
минимално допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Or. de

Изменение 944
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
всички потребители, които имат 
крайно потребление на 
електроенергия, надвишаващо 6000 
kWh годишно, са монтирали 
интелигентни измервателни уреди в 
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срок най-късно до 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 945
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акцентът следва да се постави върху 
въвеждането в цяла Европа на общи 
стандарти за интелигентните 
измервателни уреди. 

Or. en

Изменение 946
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител,
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки могат да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят, в 
зависимост от периода на отчитане 
и въз основа на ясно законодателство
относно защитата на данните, общи 
пазарни правила, правна рамка и 
законодателство относно 
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калибрирането, определени от 
държавите-членки, на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на интелигентни измервателни уреди следва да се основава на 
правилата и условията, определени в третия енергиен пакет (директиви 2009/72/ЕО и 
2009/73/ЕО). Минималните технически изисквания, въпросите, свързани със защитата 
на данните, анализът на разходите и ползите и др. са от първостепенно значение. 
Въвеждането на интелигентни измервателни уреди може да започне единствено ако 
правните и техническите въпроси са изяснени (вж. Европейски мандат за 
стандартизация M/441) и ако анализът на разходите и ползите е недвусмислено 
положителен.

Изменение 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител,
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят 
своевременно на тях или на трета 
страна, действаща от името на крайния 
потребител, без допълнителни разходи 
и в лесно разбираем формат. С 
данните се борави по сигурен начин и 
се защитава правото на 
неприкосновеност на личния живот 
на потребителите в съответствие 
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със съответното законодателство на 
ЕС в областта на защитата на 
данните и правото на 
неприкосновеност на личния живот.

Or. en

Изменение 948
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване 
от крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки гарантират, 
че на крайните потребители се 
предоставят данните от измерването 
на тяхното производство или 
потребление в реално време. Когато 
потребителите отправят искане 
данните да им бъдат предоставени 
или да бъдат предоставени на трета 
страна, действаща от името на крайния 
потребител, тези данни се 
предоставят без допълнителни 
разходи и във формат, който 
потребителите могат да използват, 
за да сравняват търговските условия 
на сходна основа.

Or. en

Обосновка

С оглед на управлението на разходите за потребителите е разумно инвестициите да 
се насочат към успешното внедряване на интелигентните елементи на 
измервателните уреди. При все това една от основните ползи от интелигентните 
измервателни уреди е предоставянето на точни сметки. Ето защо възможността не 
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всички потребители да получават такива веднага след внедряването на технологията 
е неприемлива, още повече че една от основните ползи от интелигентните 
измервателни уреди за потребителите е получаването на точни сметки. Неочаквано 
големите сметки със задна дата (дължащи се на неточността на системите на 
доставчиците за отчитане) са придружени от риск да принудят  потребителите да 
задлъжнеят и могат ненужно да причинят безпокойство и затруднения. 

Изменение 949
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.
Операторите на електромерите 
гарантират, че данните на 
потребителите се използват по 
сигурен начин и че при това не се 
нарушават разпоредбите за защита 
на данните. 

Or. de

Обосновка

Информацията трябва да бъде ясна и разбираема по отношение на потреблението и 
разходите и трябва да спомогне за насърчаване на енергийната ефективност в 
частните домакинства. Същевременно при използването на данни за потребителите 
тези данни трябва да са обект на защита.
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Изменение 950
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на действителното им
производство или потребление да се 
предоставят на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител, без 
допълнителни разходи и във формат, 
който предоставя възможност на 
потребителите да си изградят по-
ясна представа за потреблението си 
на енергия.

Or. fr

Обосновка

Няма доказателства, че предоставянето на потребителите на данни в реално време 
има значително въздействие върху дългосрочния успех на мерките за 
енергоспестяване. Ясно е обаче, че непрекъснатото предоставяне на информация на 
всички потребители ще доведе до значително увеличаване на разходите на 
потребителите. При все това услугата за предоставяне на информация в реално 
време следва да се предоставя при поискване и на разумна цена.

Изменение 951
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител, без 
допълнителни разходи и във формат, 
който може да се използва за 
надеждно сравняване на предлаганите 
търговски условия, като се взема 
предвид законодателството в 
областта на защитата на данните.

Or. ro

Изменение 952
Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване 
от крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки гарантират, 
че на крайните потребители се 
предоставят данните от 
измерването на тяхното 
производство в реално време. При 
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реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

поискване на крайните потребители 
данните от измерването на тяхното 
производство и потребление се 
предоставят в реално време на трета 
страна, действаща от тяхно име, без 
каквито и да е допълнителни разходи. 

Or. en

Изменение 953
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, точните данни
от измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител, в лесно 
разбираем формат, който те могат 
да използват, за да сравняват 
търговските условия на сходна 
основа.

Or. en

Изменение 954
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време на трета страна, действаща 
от името на крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване от 
крайните потребители, данните от 
измерването на тяхното производство 
или потребление да се предоставят в 
реално време — като се взема предвид 
законодателството в областта на 
защитата на данните и в областта 
на калибрирането — на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

Or. en

Изменение 955
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване 
от крайните потребители, данните 
от измерването на тяхното 
производство или потребление да се 
предоставят в реално време на трета
страна, действаща от името на 

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа.
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крайния потребител.

Or. en

Изменение 956
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят възможност, при поискване 
от крайните потребители, данните 
от измерването на тяхното 
производство или потребление да се 
предоставят в реално време на трета 
страна, действаща от името на 
крайния потребител.

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа.

Or. en

Изменение 957
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира 
топломер. В многофамилните сгради 

заличава се
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следва да се монтират и 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да 
се монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия 
от всеки радиатор, в съответствие 
със спецификациите в Приложение 
VI, параграф 1.2.

Or. en

Изменение 958
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
или друга централна мрежа, при входа 
на енергията в сградата трябва да се 
монтира топломер. В сградите, които 
се състоят от многобройни единици, 
използвани за жилища или с 
търговска цел или с цел предоставяне 
на услуги, следва да се монтират и 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна енергия, 
охладителна енергия или топла вода 
съответно за всяка единица. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически или 
икономически осъществимо, трябва да 
се монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
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всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2, или в отделните зони.

Or. de

Обосновка

Това изменение има за цел да предотврати погрешните тълкувания и да установи 
равенство между всички съществуващи отоплителни технологии. Трябва да се 
прилагат едни и същи правила към целия сектор на отоплителната и охладителната 
енергия. Разпоредбите следва да се прилагат не само към домовете, но и към сектора 
на услугите. Следва да се разреши използването на различни видове топлинни 
разпределители.

Изменение 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, чрез централна отоплителна 
система или от индивидуални 
топлинни източници, при входа на 
енергията в сградата или съответно 
при изхода на котела трябва да се 
монтира топломер. В сградите с 
многобройни единици следва да се 
монтират и индивидуални устройства
за измерване на потреблението на 
топлинна или охладителна енергия на
всяка единица. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.
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Or. en

Изменение 960
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа или чрез централна 
отоплителна система, при входа на 
енергията в сградата или съответно 
при изхода на котела трябва да се 
монтира топломер. В сградите с 
многобройни единици следва да се 
монтират и индивидуални устройства
за измерване на потреблението на 
топлинна или охладителна енергия на
всяка единица. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически или икономически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Изменение 961
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и По отношение на топлинната и 
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хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа или чрез централна 
отоплителна система, при входа на 
енергията в сградата или съответно 
при изхода на котела трябва да се 
монтира топломер. В сградите с 
многобройни единици следва да се 
монтират и индивидуални устройства
за измерване на потреблението на 
топлинна или охладителна енергия на
всяка единица. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически или икономически
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Изменение 962
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на сградата може да 
се монтира топломер. В 
многофамилните сгради могат да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент, ако заключенията 
от анализа на разходите и ползите са 
положителни. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически и икономически 
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allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

осъществимо, могат да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Обосновка

Ефикасността на централните отоплителни и охладителни системи се измерва чрез 
икономиите на първична енергия.

Изменение 963
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на сградата може да 
се монтира топломер. В 
многофамилните сгради могат да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо или 
разходите надвишават ползите, 
трябва да се монтират индивидуални 
топлинни разпределители (individual 
heat cost allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, ако това е технически 
осъществимо, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en
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Изменение 964
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент единствено ако 
заключенията от анализа на 
разходите и ползите са 
положителни. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически или икономически 
осъществимо, при поискване от 
крайните потребители следва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Изменение 965
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и По отношение на топлинната и 
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хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент, след като се 
извърши анализ на разходите и 
ползите. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически или икономически
осъществимо, могат да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

Or. ro

Изменение 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент, ако те подобряват 
енергийната ефективност на
домакинствата. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
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потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. fi

Изменение 967
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически или икономически
осъществимо, могат да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

Or. de

Изменение 968
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на сградата може да 
се монтира топломер. В 
многофамилните сгради могат да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, могат да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. de

Изменение 969
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери 
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа или чрез централна 
отоплителна система, при входа на 
енергията в сградата или при изхода на 
котела трябва да се монтира топломер.
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индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия 
от всеки радиатор, в съответствие 
със спецификациите в Приложение 
VI, параграф 1.2.

Or. de

Обосновка

По съображения, свързани с принципа на субсидиарност, държавите-членки следва да 
разполагат със свободата да вземат решения самостоятелно в тези случаи.  В много 
от блоковете в новите държави-членки например отоплителните системи имат само 
една тръба. Само в Литва преобразуването на всички отоплителни системи би 
струвало около един милиард евро, което означава, че все още е необходимо да има 
гъвкавост.

Изменение 970
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери 
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия 
от всеки радиатор, в съответствие 
със спецификациите в Приложение 

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа или в нея е монтирано 
централно отопление, при входа на 
енергията в сградата трябва да се 
монтира топломер.



AM\883623BG.doc 27/124 PE475.955v01-00

BG

VI, параграф 1.2.

Or. en

Изменение 971
András Gyürk

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери 
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
насърчи и използването на 
индивидуални топломери за измерване 
на потреблението на топлинна и 
охладителна енергия на всеки 
апартамент. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически или търговски
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

Or. en

Изменение 972
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и По отношение на топлинната и 
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хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато 
използваното на индивидуални 
топломери не е технически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия 
от всеки радиатор, в съответствие 
със спецификациите в Приложение 
VI, параграф 1.2.

охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, трябва да се монтира топломер 
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия в 
сградата.

Or. fi

Обосновка

Измерването на топлинната енергия за всеки апартамент не е оправдано с оглед на 
съотношението между разходите и ползите и представлява много скъпо струващо 
решение в сградите, например в блоковете, където са монтирани общи отоплителни 
системи. 

Изменение 973
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
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всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

всеки апартамент, ако това е 
осъществимо. Когато използваното на 
индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, могат да се
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Изменение 974
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери за 
измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически и икономически 
осъществимо, трябва да се монтират 
индивидуални топлинни разпределители 
(individual heat cost allocators) за 
определяне на потреблението на 
топлинна енергия от всеки радиатор, в 
съответствие със спецификациите в 
Приложение VI, параграф 1.2.

Or. en
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Изменение 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на топлинната и 
хладилната енергия, ако дадена сграда 
се снабдява от топлофикационна мрежа, 
при входа на енергията в сградата 
трябва да се монтира топломер. В 
многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални топломери
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

По отношение на топлинната и 
охладителната енергия, ако дадена 
сграда се снабдява от топлофикационна 
мрежа, при входа на енергията в 
сградата трябва да се монтира топломер. 
В многофамилните сгради следва да се 
монтират и индивидуални устройства
за измерване на потреблението на 
топлинна и охладителна енергия на 
всеки апартамент. Когато използваното 
на индивидуални топломери не е 
технически осъществимо, трябва да се 
монтират индивидуални топлинни 
разпределители (individual heat cost 
allocators) за определяне на 
потреблението на топлинна енергия от 
всеки радиатор, в съответствие със 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2.

Or. en

Изменение 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специалното внедряване на 
индивидуални уреди за измерване на 
потреблението в домакинствата 
може да се подложи на по-обширен 
анализ на дългосрочните разходи и 
ползи, като се вземат под внимание 
разходите и ползите както за пазара, 
така и за потребителите. Тази 
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оценка следва да определи кой вид 
измерване е най-разходоефективен, 
като се вземат предвид 
спецификациите в Приложение VI, 
параграф 1.2 и осъществимите 
срокове за внедряване. Тази оценка на 
разходите и ползите следва освен 
това да се осъществи не по-късно от 
една година след крайния срок за 
транспониране на директивата в 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 977
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални 
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, 
отразяващи сградните 
характеристики, например преноса на 
топлина между апартаментите.

заличава се

Or. en

Изменение 978
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални 
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, 
отразяващи сградните 
характеристики, например преноса на 
топлина между апартаментите.

заличава се

Or. en

Изменение 979
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални 
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, 
отразяващи сградните 
характеристики, например преноса на 
топлина между апартаментите.

заличава се

Or. ro

Изменение 980
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите и изготвянето на сметките 
за отопление/охлаждане и топла вода 
в многофамилните сгради, свързани към 
централни топлофикационни системи, 
охладителни системи и/или снабдявани 
с топла вода. Тези правила могат да 
включват указания за корекционни 
коефициенти, отразяващи сградните 
характеристики, например преноса на 
топлина между апартаментите.

Or. de

Обосновка

Поради наличието на основни различия между отделните държави-членки е 
необходима по-голяма гъвкавост.

Изменение 981
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление, охлаждане или 
топла вода в многофамилните сгради, 
свързани към централни 
топлофикационни системи, 
охладителни системи и/или снабдявани 
с топла вода, както и за изготвянето 
на сметките за тях. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.
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Or. fr

Изменение 982
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в сградите, 
които се състоят от многобройни 
единици, използвани за жилища или с 
търговска цел или с цел предоставяне 
на услуги, и които са свързани към 
централни топлофикационни или 
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Or. de

Обосновка

Разпоредбите следва да се прилагат не само към домовете, но и към сектора на 
услугите.

Изменение 983
Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални

Държавите-членки съответно могат
да въведат правила за разпределението 
на разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
централни топлофикационни или 
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охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Or. de

Изменение 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между 
апартаментите.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в сградите, 
които се състоят от многобройни 
единици и които са свързани към 
централни топлофикационни или 
охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, отразяващи 
сградните характеристики, например 
преноса на топлина между единиците.

Or. en

Изменение 985
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
топлофикационни или квартални

Държавите-членки трябва да въведат 
правила за разпределението на 
разходите за отопление в 
многофамилните сгради, свързани към 
централни топлофикационни или 
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охладителни системи. Тези правила 
трябва да включват указания за 
корекционни коефициенти, 
отразяващи сградните 
характеристики, например преноса на 
топлина между апартаментите.

охладителни системи.

Or. en

Изменение 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир 
Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 987
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Въвеждането на интелигентните 
измервателни уреди може да се 
осъществи при наличието на 
положителни заключения от анализа 
на разходите и ползите и въз основа 
на ясно законодателство в областта 
на защитата на данните и на 
определени на международно равнище 
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стандарти.

Or. en

Обосновка

Понастоящем ЕС и неговите органи работят по изготвянето на стандарти с цел да 
се избегне установяването на монопол в областта на интелигентните измервателни 
уреди. Въвеждането на тези уреди преди стандартите да бъдат ясно и прозрачно 
определени е нелогично.

Изменение 988
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи 
от Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират 
на реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, 
посочена в Приложение VI, параграф 
2.1. Със сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Държавите-членки трябва да осигурят в 
съответствие с националните 
планове за въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди 
съгласно изискванията на Директива 
2009/72/EО и Директива 2009/73/EО, 
че информацията за реалното 
потребление и разходи се предоставя 
редовно по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно. Трябва да се дава 
и подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2. Честотата на 
предоставяне на информацията, 
както и видът и съдържанието на 
тази информация се съгласуват от 
доставчика и потребителя.

Or. en
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Обосновка

Изискванията, определени в предложения член 8 и в приложение VI, съответстват на 
спецификациите за интелигентните измервателни уреди и се прилагат в рамките на 
изискванията по Директива 2009/72/EО и Директива 2009/73/EО, които предвиждат 
стабилен и реалистичен график. Освен това осведомяването на потребителите 
относно сумите, дължими за всеки определен период, не следва да възпрепятства 
разпределянето на плащанията в съответствие с предпочитания от потребителя 
ритъм.

Изменение 989
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-
късно от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират
на реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със
сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО (анализ на 
разходите и ползите, предвиден в 
приложение 1, точка 2 на 
директивите и процеса на 
стандартизация, ръководен от 
Европейската комисия -  CEN TC294 
за газта и CLC TC205 за 
електричеството) във връзка с 
информацията, държавите-членки 
могат да наложат изискване 
информацията за потребителите да 
е точна и да се базира на реалното 
потребление, доколкото това е 
технически възможно, финансово 
обосновано и целесъобразно по 
отношение на потенциалното 
енергоспестяване — по отношение на 
всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. С
информацията за потребителите
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трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на интелигентни измервателни системи за газта, от които зависи 
предлаганата периодичност на изготвянето на сметките, може да бъде подложено 
на икономическа оценка на разходите и ползите.  Формулировката на предложението 
предполага, че интелигентното измерване на газта е общо задължение, а не подлежи 
на икономическа оценка. Прекомерната информация в сметките следва да бъде 
избягвана. Следва да се прави разлика между фактурирането и информацията за 
потребителя относно неговото потребление.

Изменение 990
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират на 
реалното потребление — по отношение 
на всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие 
с минималната периодичност, 
посочена в Приложение VI, параграф 
2.1. Със сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят изисквания, 
както е определено и в съответствие 
с установените национални планове 
за въвеждане на интелигентните 
измервателни уреди в съответствие с 
правните изисквания на Директива 
2009/72/ЕО, сметките, предоставяни 
поне веднъж на два месеца, да са точни 
и да се базират на реалното потребление 
— по отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
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получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

на дребно, и да се предоставят по 
искане на потребителя, когато 
техническото измервателно 
оборудване на потребителя го 
позволява. Със сметките трябва да се 
дава и подходяща информация, която да 
даде възможност на крайните 
потребители да получат подробно 
описание на текущите енергийни цени, 
в съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2. Периодичността и 
формата на предоставяната на 
потребителя информация е обект на 
споразумение между потребителя и 
доставчика.

Or. en

Обосновка

При въвеждането на топломери следва да се вземат предвид техническата и 
икономическата осъществимост, по-специално с оглед на дългосрочните разходи и 
ползи. Разпоредбите, които специално се занимават с въпроса за изготвянето на 
сметките, следва да предоставят възможност за прилагане на различни методи на 
уреждане на сметките (включително чрез директен дебит) и периодичност, в 
зависимост от нуждите, навиците и конкретните предпочитания на потребителите.

Изменение 991
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират
на реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва, когато е възможно и 
като се взема надлежно предвид 
икономическата осъществимост, да 
осигурят не по-късно от 1 януари 2015 г.
изисквания предоставяната
информация относно потреблението
да е точна и да се базира на реалното 
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предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. 
Посредством тези данни се 
предоставя и подходяща информация, 
която да даде възможност на крайните 
потребители да получат подробно 
описание на текущите енергийни цени, 
в съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Or. de

Обосновка

Месечното фактуриране може да доведе до социални проблеми и финансови 
затруднения за наемателите/ползвателите по-специално в случая с разходите за 
отопление, тъй като разходите не са платими на вноски, разпределени равномерно 
през годината, а по-скоро са платими  основно през зимните месеци, когато 
разходите за отопление са особено високи. Затова спешно е необходимо изясняване на 
термина „фактуриране“.

Изменение 992
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират на
реалното потребление — по отношение 
на всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят изисквания,
чрез използване на интелигентни 
измервателни уреди или 
самоотчитане, в съответствие с 
националните планове за въвеждане 
на интелигентни измервателни уреди 
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енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

в съответствие с изискванията на 
Директива 2009/72/ЕО, сметките да са 
точни и да предоставят информация 
относно реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Or. en

Изменение 993
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират на 
реалното потребление — по отношение 
на всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят, въз основа 
на изготвени съгласно Директива 
2009/72/ЕО национални планове за 
въвеждане на интелигентни 
измервателни уреди, изисквания 
сметките да са точни и да се базират на 
реалното потребление — по отношение 
на всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
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сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Or. fr

Изменение 994
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират на 
реалното или очакваното потребление, 
в зависимост от това, което е 
договорено с потребителя — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, както и че това се прилага 
за разпределението на разходите в 
многофамилни сгради, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките или посредством друг 
целесъобразен метод трябва да се дава 
и подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
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текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Or. de

Изменение 995
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2. Освен 
това сметката трябва при всички 
случаи да посочва и средномесечната 
стойност на очакваното годишно 
потребление.

Or. de
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Изменение 996
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. или в момента на 
монтирането на интелигентния 
измервателен уред изисквания 
извлеченията от сметките да са точни 
и да се базират на реалното потребление 
— по отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. С 
извлечението трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Or. en

Обосновка

Извлечението предоставя информация на потребителя. Трябва да се прави разлика 
между извлечението и сметката, която изисква плащане, тъй като потребителите 
може да желаят да уреждат плащанията си през годината посредством схеми за 
директен дебит или предплащане.

Изменение 997
Giles Chichester



PE475.955v01-00 46/124 AM\883623BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 2020 г. изисквания сметките да са 
точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2. и 
съответните разпоредби относно 
електроенергията в Директива 
2009/72/EО и относно газта в 
Директива 2009/73/EО.

Or. en

Изменение 998
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
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изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, разходите за 
разпределение и разходите, свързани 
със задължението за обществени 
услуги, в съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.

Or. en

Изменение 999
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
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на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2., в случай 
че са налице подходящи технически 
средства.

Or. de

Изменение 1000
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират
на реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на 
енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, 
посочена в Приложение VI, параграф 
2.1. Със сметките трябва да се дава и 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят изисквания 
информацията в сметките да се базира
на реалното потребление. С 
информацията в сметките трябва да се 
дава и подходяща информация, която да 
даде възможност на крайните 
потребители да получат подробно 
описание на текущите енергийни цени, 
в съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2.
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параграф 2.2.

Or. de

Изменение 1001
Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания 
сметките да са точни и да се базират на 
реалното потребление — по отношение 
на всички сектори, обхванати от 
настоящата директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят, към 
момента на монтирането на 
интелигентни измервателни уреди, 
изисквания сметките да са точни и да се 
базират на реалното потребление — по 
отношение на всички сектори, 
обхванати от настоящата директива, 
включително енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и 
предприятията за продажба на енергия 
на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Or. en

Изменение 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Владимир Уручев, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj



PE475.955v01-00 50/124 AM\883623BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и информацията в 
сметките да се базира на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2. и 
съответните разпоредби относно 
електроенергията в Директива 
2009/72/EО и относно газта в 
Директива 2009/73/EО.

Or. en

Обосновка

На потребителите следва да се предоставя точна и прозрачна информация относно 
реалното им потребление, но не следва задължително да се изисква от тях да плащат 
сметките си въз основа на реалното потребление. Освен това настоящата 
разпоредба следва да бъде приведена в съответствие с третия пакет от изисквания 
за прилагането на интелигентни измервателни системи.

Изменение 1003
Владимир Уручев
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива,  с положителни резултати 
от анализа на разходите и ползите и 
въз основа на проучвания на 
осъществимостта, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

Or. en

Изменение 1004
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 

Освен задълженията, произтичащи от 
Директива 2009/72/ЕО и 
Директива 2009/73/ЕО във връзка с 
изготвянето на сметките, държавите-
членки трябва да осигурят не по-късно 
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от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и подходяща 
информация, която да даде възможност 
на крайните потребители да получат 
подробно описание на текущите 
енергийни цени, в съответствие с 
Приложение VI, параграф 2.2.

от 1 януари 2015 г. изисквания сметките 
да са точни и да се базират на реалното 
потребление — по отношение на всички 
сектори, обхванати от настоящата 
директива, включително 
енергоразпределителните предприятия, 
операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно, в съответствие с 
минималната периодичност, посочена в 
Приложение VI, параграф 2.1. Със 
сметките трябва да се дава и цялата 
подходяща информация, която да даде 
възможност на крайните потребители да 
получат подробно описание на 
текущите енергийни цени, в 
съответствие с Приложение VI, 
параграф 2.2. 

Or. ro

Изменение 1005
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, без 
за него да възникват допълнителни 
разходи, както и възможност за лесен 
достъп до допълнителна информация, 
даваща възможност за подробни 
самостоятелни проверки на предходното 
потребление, когато това е 
икономически изгодно,  както е 
описано в Приложение VI, параграф
1.1.

Or. ro
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Изменение 1006
Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Държавите-членки трябва да осигурят
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, а в 
случай на монтиране на 
интелигентни измервателни уреди 
потребителите да имат възможност 
за лесен достъп до допълнителна 
информация, даваща възможност за 
подробни самостоятелни проверки на 
предходното потребление, както е 
описано в Приложение VI, параграф
1.1.

Or. en

Изменение 1007
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление.

Or. en
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Изменение 1008
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител, 
както и възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 
потребители избор между електронни 
извлечения и сметки и извлечения и 
сметки на хартиен носител, както и 
възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща 
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Or. en

Обосновка

Извлечението предоставя информация на потребителя. Трябва да се прави разлика 
между извлечението и сметката, която изисква плащане, тъй като потребителите 
може да желаят да уреждат плащанията си през годината посредством схеми за 
директен дебит или предплащане.

Изменение 1009
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочен от съответния краен 
потребител, в същата форма, в която 
я получава и крайният потребител. В 
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случай че договарящите се страни се 
отклонят от това изискване, 
предварително трябва да бъдат 
договорени правила относно 
разпределението на разходите.

Or. de

Обосновка

Всяка промяна увеличава обема на административната работа, а по този начин 
повишава разходите. Договарящите се страни могат да се отклонят от това 
правило, ако пожелаят, но ако възникне съмнение потребителят ще трябва да понесе 
по-високите разходи.

Изменение 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни
услуги или на друга трета страна, 
посочена от съответния краен 
потребител.

Or. fr

Изменение 1011
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват Държавите-членки трябва да изискват 
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възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на съответния 
потребител или на доставчик на 
енергийни услуги, посочен от 
съответния краен потребител.

Or. en

Изменение 1012
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител.

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните извлечения от 
енергийни сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочен от съответния краен 
потребител.

Or. en

Обосновка

Извлечението предоставя информация на потребителя. Трябва да се прави разлика 
между извлечението и сметката, която изисква плащане, тъй като потребителите 
може да желаят да уреждат плащанията си през годината посредством схеми за 
директен дебит или предплащане.

Изменение 1013
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки изискват 
информацията и прогнозите за 
тарифите за енергия да се 
предоставят своевременно на 
потребителите при поискване и в 
лесно разбираем формат, което ще 
даде възможност на потребителите 
да сравняват сделките на сходна 
основа и ще им позволи да сменят 
доставчика си на битова енергия по 
разходоефективен начин.

Or. en

Изменение 1014
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По целесъобразност държавите-
членки следва да насърчават тарифни 
структури, които стимулират 
потребителите да спестяват 
пределните допълнителни единици 
консумирано електричество.

Or. en

Изменение 1015
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 

3. Извлеченията от фактурите и 
извлеченията, съдържащи 
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енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

информацията от измерването на 
индивидуалното енергопотребление, 
както и другите видове информация, 
посочени в параграфи 1, 2, 3 и 
Приложение VI, се предоставят на 
крайните потребители безплатно, 
посредством най-малко два начина за 
пряка обратна информация, един от 
които дисплей, намиращ се в дома на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

Съветът на европейските енергийни регулатори (CEER) препоръчва информацията да 
се предоставя на крайните потребители посредством избор между най-малко два 
канала за комуникация. Анализи на пилотни проекти за използване на интелигентни 
измервателни уреди и проучвания с цел повишаване на енергийната ефективност и 
осигуряване на възможност за реагиране на търсенето показват, че дисплеите, 
намиращи се в дома на потребителя, водят до най-високи резултати по отношение на 
енергоспестяването.

Изменение 1016
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. На крайните потребители се 
предоставя по електронен път 
информация за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI.
Това не се прилага за фактурирането 
на хартиен носител по подразбиране.

Or. en

Обосновка

Информацията следва да се предоставя по разходоефективен начин. Затова 
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настоящата разпоредба следва да се прилага единствено за информацията, 
предоставяна по електронен път, с цел минимизиране на административните 
разходи.

Изменение 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. На крайните потребители се
предоставя информация за 
измерването и фактурирането на 
индивидуалното енергопотребление, 
както и другите видове информация, 
посочени в параграфи 1, 2, 3 и 
Приложение VI.

Or. en

Изменение 1018
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, се предоставят на 
крайните потребители по прозрачен и 
разходоефективен начин.

Or. en

Обосновка

В директивата следва да се прави по-ясно разграничение между задължителните 
минимални изисквания за информация за измерването/фактурирането, която се 
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предоставя на всички потребители, и по-сложната информация, включена в 
конкурентни оферти, която не може да се предоставя безплатно.

Изменение 1019
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, се 
предоставят на крайните потребители 
по разходоефективен и прозрачен 
начин.

Or. en

Изменение 1020
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3, се предоставят на 
крайните потребители на минимална 
цена.

Or. en

Изменение 1021
Herbert Reul



AM\883623BG.doc 61/124 PE475.955v01-00

BG

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 
видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на крайните 
потребители безплатно.

3. На крайните потребители се 
предоставя информация за 
измерването и фактурирането на 
индивидуалното енергопотребление, 
както и другите видове информация, 
посочени в параграфи 1, 2, 3.

Or. de

Обосновка

Приложение VІ е прекалено подробно. Предоставянето на цялата информация на 
крайните потребители по-скоро ще ги разстрои и ще предизвика чувство на 
безпомощност. В крайна сметка следва да се даде възможност на крайните 
потребители сами да търсят чрез интерфейс информацията, която им помага да 
направят оценка на потреблението си на енергия. Относно разпределението на 
разходите вече съществуват национални правила: Комисията не е предоставила 
доказателства относно необходимостта от единен подход.

Изменение 1022
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не се прилага, 
когато анализът на разходите и 
ползите показва, че разходите за 
монтиране на индивидуални 
измервателни уреди надвишават 
ползите от евентуалното пестене на 
енергия от крайните потребители. 
Когато икономическата оценка на 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди в съответствие с 
Директива 2009/72/ЕО е в подкрепа на 
използването им, преходните 
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разпоредби, посочени в параграф 2, не 
се прилагат.

Or. en

Изменение 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не се прилага, 
когато анализът на разходите и 
ползите показва, че разходите за 
монтиране на индивидуални 
измервателни уреди надвишават 
ползите от евентуалното пестене на
енергия от крайните потребители. 
Когато икономическата оценка на 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди в съответствие с 
Директива 2009/72/ЕО е в подкрепа на 
използването им, преходните 
разпоредби, посочени в параграф 2, не 
се прилагат.

Or. en

Обосновка

Електроразпределителните дружества вече са ангажирани във въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди в съответствие с графика, определен от Третата 
директива относно електроенергията (Директива 2009/72/ЕО), което означава, че  
80% от потребителите, които са получили положителна оценка в анализа на 
разходите и ползите трябва да бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди 
до 2020 г.  Новата директива не бива да възпрепятства текущите инвестиционни 
планове. Същевременно електроразпределителните дружества не бива да бъдат 
принуждавани да приемат икономически неизгодни решения.

Изменение 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията и държавите-членки 
се стремят да установят 
изследователски схеми за 
разработването на технологии, 
които да бъдат използвани в 
исторически сгради и сгради с 
културна стойност, включващи 
всички аспекти, свързани с 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, 
монтирането на интелигентни 
измервателни уреди и други 
технологии за спестяване или 
производство на енергия, които 
трябва да бъдат инсталирани в 
такива сгради. Комисията и 
държавите-членки също така поемат 
задължението да разпространят 
резултатите от вече проведени 
изследвания.

Or. es

Изменение 1025
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Разпоредбите на настоящия член 
са в съответствие с графика и 
процедурите за въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди, 
предвидени в Директиви 2009/72/ЕО и 
2009/73/ЕО, а измервателните уреди, 
монтирани в съответствие с тези две 
директиви, дават възможност да се 
гарантира, че сметките са точни и се 
базират на реалното потребление.   
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Or. fr

Изменение 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Разходите за закупуване, 
монтиране и поддръжка на 
индивидуални измервателни уреди за 
електроенергия, природен газ,
централно доставяна топлинна 
енергия/енергия за охлаждане и
гореща вода, монтирани в 
съответствие с настоящата 
директива, се поемат от 
доставчиците на енергия при 
условията на договори за 
енергоспестяване.

Or. ro

Изменение 1027
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки изискват от 
националните регулаторни органи 
ежегодно да проверяват дали 
сметките за енергия са достъпни и 
практични за потребителите.   
Констатациите се публикуват.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е потребителите да могат да разбират сметките си за енергия, за да 
могат да променят потреблението си на енергия.  Поради тази причина следва от 
националните регулаторни органи да се изисква да проверяват дали потребителите 
са в състояние да разбират сметките си.  Чрез публичното оповестяване на 
информацията потребителите ще могат да избират дружествата, прилагащи най-
добри практики. 

Изменение 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Предвид специалните 
характеристики на историческите 
сгради и сградите с културна 
стойност, е необходимо да бъде 
изследван техният различен профил 
на консумация на енергия, като се 
отчитат изолационните качества на 
историческата архитектура, начина, 
по който тя е адаптирана към 
околната среда, и добрите практики, 
прилагани в миналото по отношение 
на използването и функциите на тези 
сгради.

Or. es

Изменение 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансиране
1. Комисията и държавите-членки 
създават инструменти и механизми 
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за финансиране, включително: 
а) финансови вноски и глоби при 
неизпълнение на задълженията, 
посочени в член 6;
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по-специално 
Кохезионния фонд, структурните 
фондове и фондовете за развитие на 
селските райони, и целевите 
европейски финансови инструменти, 
техническа помощ и финансов 
инженеринг;
в) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и други 
европейски финансови институции, 
по-специално Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB);
г) национални средства, включително 
от публични банки и други 
национални финансови институции;
д) 10 % от общите средства, 
разпределени за Европейския фонд за 
регионално развитие, които могат да 
бъдат използвани за насърчаване на 
мерки за енергийна ефективност, 
прилагани съгласно настоящата 
директива;
е) използването на други фондове на 
ЕС за насърчаване на изследванията и 
развитието, информационни 
кампании или осведомеността в 
областта на енергийната 
ефективност;
2. За прилагането на препоръките, 
съдържащи се в енергийните одити, 
извършени съгласно настоящата 
директива, се предоставят финансови 
или фискални стимули. 
Инструментите за финансиране:
а) осигуряват финансови средства 
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(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по договори за 
заеми с цел насърчаване на 
енергийната ефективност, 
субсидирани заеми и целеви кредитни 
линии), които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност;
б) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност; 
3. За да изпълнят целите, посочени в 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки предприемат по-
специално мерки за подкрепа на 
инвестициите в повишена енергийна 
ефективност в полза на енергийно 
бедните лица, включително договори 
за енергоспестяване.
4. Държавите-членки могат да 
прилагат по-ниска ставка на ДДС, но 
не по-ниска от 5%, за услугите и 
продуктите, закупени в 
съответствие с настоящата 
директива 
5. Когато е целесъобразно, Комисията 
(пряко или чрез европейските 
финансови институции) подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел повишаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли, чрез 
предоставяне на подкрепа за обмена 
на най-добри практики между 
отговорните национални или 
регионални органи или организации.

Or. ro
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Изменение 1030
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, 
приложими в случай на неспазване на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с членове 6—8, и да 
предприемат необходимите мерки, за 
да осигурят тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки 
трябва да уведомят Комисията за 
тези разпоредби не по-късно от [12 
месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно 
да я уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

заличава се

Or. en

Обосновка

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States. In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Изменение 1031
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Санкциите не трябва да се налагат 
въз основа на единна ставка или без да 
се взема предвид вината. Във всеки 
отделен случай трябва внимателно да 
се отчитат например усилията, 
които енергийните предприятия са 
положили за постигане на целите, 
както и защо не е било възможно те 
да бъдат постигнати. Държавите-
членки трябва да уведомят Комисията за 
тези разпоредби не по-късно от [12 
месеца след приемането на настоящата 
директива] и незабавно да я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. de

Изменение 1032
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 

В случай че изберат задължителни 
системи, държавите-членки трябва да 
въведат правила относно санкциите, 
приложими в случай на неспазване на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с членове 6—8, и да 
предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят тяхното прилагане. 



PE475.955v01-00 70/124 AM\883623BG.doc

BG

пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки трябва 
да уведомят Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [12 месеца 
след приемането на настоящата 
директива] и незабавно да я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. de

Обосновка

Ако държавите-членки изберат инструменти, които са алтернативни на 
предложените от Комисията, санкциите няма да имат смисъл.

Изменение 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Държавите-членки, ако не са избрали 
да прилагат одобрени алтернативни 
подходи, трябва да въведат правила 
относно санкциите, приложими в случай 
на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Тези санкции могат
да бъдат под формата на изисквания 
за закупуване на допълнителни 
кредити по схемата за търговия с 
емисии на открития пазар.
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.
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Or. en

Изменение 1034
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни и 
възпиращи. Държавите-членки трябва 
да уведомят Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [12 месеца 
след приемането на настоящата 
директива] и незабавно да я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. en

Изменение 1035
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 

Държавите-членки трябва да въведат 
правила относно санкциите, приложими 
в случай на неспазване на националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
членове 6—8, и да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
тяхното прилагане. Предвидените 
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санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

санкции трябва да бъдат обосновани,
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите-членки трябва 
да уведомят Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от [12 месеца 
след приемането на настоящата 
директива] и незабавно да я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
засяга тези разпоредби.

Or. ro

Изменение 1036
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
правила относно стимулите и 
финансирането, които да се 
предоставят на дружествата, и 
стимулите за инвестиране в 
енергийната ефективност на 
жилищата;

Or. en

Обосновка

Стимулите са важни, за да се осъществи напредък по отношение на енергийната 
ефективност в Европейския съюз. Санкциите не в помощ на никого.

Изменение 1037
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
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сумите в резултат на горепосочените 
санкции са насочват в посока 
финансова подкрепа за енергийна 
ефективност, във връзка с 
разпоредбите на член 16а (нов).

Or. en

Изменение 1038
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията 
национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва 
да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

заличава се

Or. en
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Изменение 1039
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията 
национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва 
да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

заличава се

Or. en

Изменение 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи.

Всеки национален план определя:
а) националните цели за развитие на 
когенерацията за 2020 г. и 
съответните непосредствени цели;
б) области за насърчаване на 
централните топлофикационни 
системи, за които анализите на 
разходите и ползите са установили 
потенциал за когенерация;
в) информацията, посочена в 
Приложение IV.

г) Плановете следва да са основани на 
цялостен анализ на разходите и 
ползите за всяка планирана 
инвестиция, като се отчита 
съществуващото равнище на търсене 
на отопление и се оценят различните 
профили на потребление (напр. от 
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промишлен, жилищен или третичен 
вид). Освен това различните видове 
когенерация (микро-когенерация, 
когенерация за собствени нужди...) 
следва да се разглеждат въз основа на 
спецификите на различните видове 
национално търсене и потребление. 
Плановете трябва да се актуализират и 
съответно Комисията да се уведомява за 
тях на всеки пет години. Държавите-
членки трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Обосновка

Не е препоръчителен универсален подход при насърчаване на когенерацията. Поради 
множеството технически въпроси при когенерацията следва да се отчитат 
националните обстоятелства. Следва да се въведат изисквания въз основа на анализ 
на разходите и ползите, извършен на равнище система в съответствие с ясно 
определени критерии и условия. Такъв анализ следва да определи областите за 
развитие на централни топлофикационни/охладителни системи, където търсенето 
на топлинна енергия е достатъчно голямо, за да оправдае развитието на мрежи за 
централно отопление/охлаждане.

Изменение 1041
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
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отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи.

Всеки национален план определя:
а) националните цели за развитие на 
когенерацията за 2020 г. и 
съответните непосредствени цели;
б) области за насърчаване на 
централните топлофикационни 
системи, за които анализите на 
разходите и ползите са установили 
потенциал за когенерация;
в) информацията, посочена в 
Приложение IV.

г) Плановете следва да са основани на 
цялостен анализ на разходите и 
ползите за всяка планирана 
инвестиция, като се отчита 
съществуващото равнище на търсене 
на отопление и се оценят различните 
профили на потребление (напр. от 
промишлен, жилищен или третичен 
вид). Освен това различните видове 
когенерация (микро-когенерация, 
когенерация за собствени нужди...) 
следва да се разглеждат въз основа на 
спецификите на различните видове 
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национално търсене и потребление. 
Плановете трябва да се актуализират и 
съответно Комисията да се уведомява за 
тях на всеки пет години. Държавите-
членки трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Обосновка

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Изменение 1042
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да анализират и да 
нотифицират до Комисията
всеобхватна оценка на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
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реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва 
да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

когенерация.  Оценките се 
актуализират и съответно Комисията се 
уведомява за тях на всеки пет години.

Or. en

Изменение 1043
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да 
се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 

1. До 1 януари 2016 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни централни топлофикационни 
и охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII.
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всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

Or. de

Обосновка

За изготвянето на такива подробни планове държавите-членки имат нужда от време 
и персонал. Две години е реалистичен период за тази цел. Също така е малко вероятно 
тези планове да не са вече актуални след пет или десет години, поради което не е 
необходимо редовно да се актуализират, което би изисквало изключително много 
ресурси и следователно високи разходи.  Обвързващите планове не са съвместими с 
идеята за конкуренция.

Изменение 1044
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 

1. До 31 декември 2015 г. държавите-
членки трябва да извършат и да 
нотифицират до Комисията
всеобхватна оценка на търсенето
относно отоплението и охлаждането за
реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Ако вече са 
извършили такава оценка, те 
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се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и 
областните планове за развитие, 
включително на устройствените 
планове за градските и селските райони, 
както и съответствие на 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, 
посочени в приложение VII.

уведомяват за това Комисията. 
Оценката следва да анализира 
различни видове когенерация въз 
основа на спецификите на 
различното национално търсене и 
модели на потребление. Плановете 
трябва да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да следят ефективното 
използване на енергийните ресурси и 
развитието на ефективни от гледна 
точка на ресурсите системи за 
отопление и охлаждане да се вземат 
предвид в  местните и областните 
планове за развитие, включително в 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и в местните и 
регионалните енергийни стратегии и 
планиране. Следва да се отчитат 
местните/регионалните пазари на 
топлоенергия.

Or. en

Изменение 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 

1. До 31 декември 2015 г. държавите-
членки трябва да извършат и да 
нотифицират до Комисията
всеобхватна оценка на търсенето
относно когенерациятa за реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Ако вече са 
извършили такава оценка, те 



PE475.955v01-00 82/124 AM\883623BG.doc

BG

се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

уведомяват за това Комисията. 
Оценката следва да анализира 
различни видове когенерация въз 
основа на спецификите на 
различното национално търсене и 
модели на потребление. Плановете 
трябва да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да следят ефективното 
използване на енергийните ресурси и 
развитието на ефективни от гледна 
точка на ресурсите системи за 
отопление и охлаждане да се вземат 
предвид в  местните и областните 
планове за развитие, включително в 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и в местните и 
регионалните енергийни стратегии и 
планиране.

Or. en

Изменение 1046
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 
реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да 
се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 

1. До 31 декември 2015г. държавите-
членки извършват и нотифицират до 
Комисията оценка на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Ако са извършили такава оценка, 
те уведомяват за това Комисията. 
Оценката се актуализира и съответно 
Комисията се уведомява за нея на всеки 
пет години. Държавите-членки трябва 
да следят ефективното използване на 
енергийните ресурси и развитието на 
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регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

ефективни от гледна точка на 
ресурсите системи за отопление и 
охлаждане да се вземат предвид във 
всички местни и регионални 
енергийни стратегии. Следва да се 
отчитат местните/регионалните 
пазари на топлоенергия.

Or. en

Изменение 1047
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 
реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да 
се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и
съответствие на националните 

1. До 31 декември 2015г. държавите-
членки извършват и нотифицират до 
Комисията всеобхватна оценка на 
потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Ако вече са 
извършили такава оценка, те 
уведомяват за това Комисията. 
Оценката се актуализира и съответно 
Комисията се уведомява за нея на всеки 
пет години. Държавите-членки трябва 
да следят ефективното използване на
енергийните ресурси и развитието на 
ефективни от гледна точка на 
ресурсите системи за отопление и 
охлаждане да се вземат предвид в 
местните и областните планове за 
развитие, включително устройствените 
планове за градските и селските райони, 
както и в местните и регионалните 
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планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

енергийни стратегии и планиране.
Следва да се отчитат 
местните/регионалните пазари на 
топлоенергия.

Or. en

Изменение 1048
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и 
областните планове за развитие, 
включително на устройствените 
планове за градските и селските райони, 
както и съответствие на 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, 
посочени в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да
насърчават ефективното използване
на енергийните ресурси и развитието 
на ефективни от гледна точка на 
ресурсите системи за отопление и 
охлаждане да се взема предвид в 
местните и областните планове за 
развитие, включително  устройствените 
планове за градските и селските райони, 
както и в местните и регионалните 
енергийни стратегии и планиране.
Следва да се отчитат 
местните/регионалните пазари на 
топлоенергия.

Or. en
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Изменение 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна
когенерация и на ефективни
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да 
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и 
областните планове за развитие, 
включително на устройствените 
планове за градските и селските 
райони, както и съответствие на 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, 
посочени в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национална карта
относно по-ефективното откриване и
реализация на потенциала за прилагане 
на когенерация и на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържаща информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.

Or. fi

Изменение 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
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трябва да формулират и да
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 
реализация на потенциала за прилагане
на високоефективна когенерация и на
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и 
съответствие на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането с критериите за 
съставянето им, посочени в 
приложение VII.

извършват и нотифицират до 
Комисията цялостна оценка, насочена 
към развиване на потенциала на
енергийно-ефективни технологии, 
включително високоефективна 
когенерация и на топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съответствие с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, включително на 
устройствените планове за градските 
и селските райони, и отчитат 
местните и регионалните пазари на 
топлоенергия.. За целите на 
горепосочената оценка държавите-
членки извършват икономически 
анализ, обхващащ тяхната 
територия, включително 
техническата и икономическата 
осъществимост и съвместимост, за 
да приложат ефективни решения на 
приемлива цена.  

Or. fr

Обосновка

От основно значение е държавите-членки първо да направят цялостна оценка на 
подходящите решения за енергийна ефективност, въз основа на анализи на разходите 
и ползите, без предварителни предположения. Необходимо е също така да се вземат 
предвид местните условия.

Изменение 1051
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, и съдържащ информацията, 
посочена в Приложение VII. Плановете 
трябва да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години и следва да отчитат, 
наред с другото, вероятните 
намаления на отоплителния или 
охладителния товар, произтичащи 
от глава II, член 4 до член 8, от 
изпълнението на Директива 
2010/31/ЕС и от други мерки, и 
въздействието което ще има това 
понижаване на потреблението на 
енергия върху бъдещите потребности 
в областта на инфраструктурата.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII. Националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането отчитат напълно 
анализа на националния потенциал за 
високоефективна когенерация, 
извършвана съгласно Директива 
2004/8/EО.

Or. en
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Обосновка

Мерките, свързани с енергийните доставки, трябва да отчитат подобренията що се 
отнася до търсенето, за да се избегне свръхпредлагането и неуспешните инвестиции.  

Изменение 1052
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII. Ако в дадена 
държава-членка почти целият 
потенциал за когенерация на 
електроенергия и топлоенергия вече 
се използва, така че икономическата 
полза от новите мерки ще бъде 
значително по-ниска, отколкото в 
други държави, Комисията може да 
даде дерогация на съответната 



AM\883623BG.doc 89/124 PE475.955v01-00

BG

държава-членка по отношение на 
разпоредбите на настоящия член 10 
въз основа на приведени основания за 
това.

Or. fi

Обосновка

В някои държави съществуват значително повече инсталации за когенерация 
отколкото в други.  Изграждането на нови инсталации за когенерация трябва да носи 
полза в една свободна пазарна икономика, което е значително по-трудно в тук 
посочените държави-членки, отколкото в държави-членки, в които съществува голям 
неизползван потенциал за когененерация на топлоенергия и електроенергия.

Изменение 1053
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация, включително микро-
когенерация, и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
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критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII. Националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането могат да съдържат, по 
целесъобразност, специфичен раздел 
за микро-когенерация.

Or. en

Обосновка

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Изменение 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план
относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съобразяване с националните планове 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията план за реализация на 
потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация, 
включително микро-когенерацията, и 
на ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съответствие с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
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относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 1055
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Административна работа, която 
тази цел предполага, се запазва на 
възможно най-ниско равнище.
Плановете трябва да се актуализират и 
съответно Комисията да се уведомява за 
тях на всеки пет години. Държавите-
членки трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
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в приложение VII. При тези 
устройствени планове се дава 
приоритет на действията, свързани с 
високо ефективната когенерация.

Or. de

Изменение 1056
Daniel Caspary

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията 
национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията
да се уведомява за тях на всеки пет 
години. Държавите-членки трябва да 
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
анализират потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи и 
предоставят свързана с това 
информация на Комисията,
включително информацията, посочена 
в Приложение VII, и анализ на 
разходите и ползите. Анализът се 
актуализира в тясно сътрудничество 
с местните органи и Комисията се 
уведомява за това на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. de
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Изменение 1057
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете се разработват и 
актуализират в тясно 
сътрудничество с местните органи. 
Те трябва да се актуализират и 
съответно Комисията да се уведомява за 
тях на всеки пет години. Държавите-
членки трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. de

Обосновка

С цел постигане на значително нарастване на енергийната ефективност, което се 
отразява в особена степен на местно равнище, местните органи трябва също така 
да участват в процесите на  планиране и актуализиране.

Изменение 1058
Judith A. Merkies
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да развиват 
и актуализират тези планове в тясно 
сътрудничество с местните органи и 
да осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 1059
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
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до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни
топлофикационни и охладителни 
системи и за модернизация на 
съществуващите мрежи от 
централни топлофикационни и 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. de

Обосновка

Националните планове относно отоплението и охлаждането следва да посочват 
мерки в подкрепа на модернизацията на  мрежите от централни топлофикационни и 
охладителни системи, по-специално в Централна и Източна Европа, но също така и в 
другите държави.

Изменение 1060
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 

1. До 1 януари 2015 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
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отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Административната тежест се 
свежда до минимум. Плановете трябва 
да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с
местните и регионалните планове за 
развитие в националните планове 
относно отоплението и охлаждането, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. ro

Изменение 1061
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 

1. До 1 януари 2015 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, включително подобряване на 
съществуващите мрежи от 
централни отоплителни и 
охладителни системи, и съдържащ 
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се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Обосновка

Националните планове относно отоплението и охлаждането следва да определят 
мерки за подкрепа на модернизацията на мрежите от централни топлофикационни и 
охладителни системи, по-специално– но не единствено – в Централна и Източна 
Европа.  

Изменение 1062
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 

1. До 1 януари 2015 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, включително подобряване на 
съществуващите мрежи от 
централни отоплителни и 
охладителни системи, и съдържащ 
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се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 1063
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 

1. До 1 януари 2015 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, включително подобряване на 
съществуващите мрежи от 
централни отоплителни и 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
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устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Обосновка

Националните планове относно отоплението и охлаждането следва да определят 
мерки за подкрепа на модернизацията на мрежите от централни топлофикационни и 
охладителни системи, по-специално– но не единствено – в Централна и Източна 
Европа.  

Изменение 1064
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, когато това е възможно и 
жизнеспособно решение от 
техническа и икономическа гледна 
точка, и съдържащ информацията, 
посочена в Приложение VII. Плановете 
трябва да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с
националните планове относно 
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устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 1065
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията 
национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, и съдържащ
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
анализират потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи и 
предоставят свързана с това 
информация на Комисията,
включително информацията, посочена 
в Приложение VII.. Анализите се 
актуализират и съответно Комисията се 
уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните анализи
относно потенциала на отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.
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Or. de

Обосновка

Изготвянето на планове относно отоплението и охлаждането би наложило огромно 
количество бюрократични процедури. Изискването за вземане предвид на 
националните планове представлява значителна намеса в съдържанието на 
планирането на териториалното и селищно устройство в плановете на общините 
относно използването на  земята и развитието. Тази намеса нарушава принципа на 
субсидиарност.

Изменение 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
трябва да формулират и да
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към 
реализация на потенциала за прилагане 
на високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да
се актуализират и съответно Комисията
да се уведомява за тях на всеки пет 
години. Държавите-членки трябва да 
осигуряват чрез своите регулаторни 
рамки съобразяване с националните
планове относно отоплението и 
охлаждането на местните и областните 
планове за развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки
анализират и нотифицират до 
Комисията потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Анализите се 
актуализират и съответно Комисията се 
уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки
съобразяване с националните анализи
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.
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Or. en

Изменение 1067
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години.
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 31 декември 2015 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. . 
Административната тежест следва 
да се сведе до минимум. Плановете 
трябва да се актуализират и съответно 
Комисията да се уведомява за тях на 
всеки пет години. Държавите-членки 
трябва да осигуряват чрез своите 
регулаторни рамки съобразяване с 
националните планове относно 
отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Обосновка

Срокът 1 януари 2014 г. за изготвяне на националните планове относно отоплението 
и охлаждането в предложената форма е прекалено кратък и ще превиши капацитета 
на необходимия квалифициран персонал, както и ще доведе до много по-високи 
разходи. Следователно се предлага удължаване до 1 януари 2015 г.
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Изменение 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2015 г. държавите-членки 
трябва да формулират и да нотифицират 
до Комисията национален план относно 
отоплението и охлаждането, насочен 
към реализация на потенциала за 
прилагане на високоефективна 
когенерация и на ефективни централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, и други високо 
енергийноефективни технологии,
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. en

Изменение 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

1. До 1 януари 2016 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни централни топлофикационни 
и охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. pl

Изменение 1070
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 

1. До 1 януари 2015 г. държавите-
членки трябва да формулират и да 
нотифицират до Комисията национален 
план относно отоплението и 
охлаждането, насочен към реализация 
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на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни топлофикационни и 
квартални охладителни системи, и 
съдържащ информацията, посочена в 
Приложение VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

на потенциала за прилагане на 
високоефективна когенерация и на 
ефективни централни топлофикационни 
и охладителни системи, и съдържащ 
информацията, посочена в Приложение 
VII. Плановете трябва да се 
актуализират и съответно Комисията да 
се уведомява за тях на всеки пет години. 
Държавите-членки трябва да осигуряват 
чрез своите регулаторни рамки 
съобразяване с националните планове 
относно отоплението и охлаждането на 
местните и областните планове за 
развитие, включително на 
устройствените планове за градските и 
селските райони, както и съответствие 
на националните планове относно 
отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII.

Or. de

Обосновка

Крайният срок 1 януари 2014 г. е твърде кратък за директива, която ще бъде 
приложена във всички държави-членки най-рано през 2013 г., по-специално защото 
съгласно посоченото в член 19, параграф 2, 1 януари 2014 г. е и крайният срок за 
Комисията да предостави насоки на държавите-членки.

Изменение 1071
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на оценката, посочена в 
алинея 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ на 
високо равнище, обхващащ тяхната 
територия, включително въз основа 
на климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
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определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en

Изменение 1072
Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на оценката, посочена в 
алинея 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ, 
обхващащ тяхната територия, 
включително въз основа на 
климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en

Изменение 1073
Владимир Уручев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Анализите на потенциала за 
когенерация и централни 
отоплителни и охладителни системи 
отчитат предвиденото в други 
съществуващи национални планове, 
създадени във връзка с национални или 
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европейски правни изисквания в 
областта на енергетиката, 
енергийната ефективност, 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и действия в 
областта на климата.

Or. en

Изменение 1074
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Анализът установява:
а) националните цели за развитие на 
когенерацията за 2020 г. и 
съответните междинни цели;
б) области за насърчаване на 
централните топлофикационни 
системи, за които икономическия 
анализ е установил потенциал за 
когенерация;
в) информацията, посочена в 
Приложение VІІ.
За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ, 
обхващащ тяхната територия, 
включително въз основа на 
климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en
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Изменение 1075
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ, 
обхващащ тяхната територия, 
включително въз основа на 
климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en

Изменение 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, държавите-членки 
извършват икономически анализ, 
обхващащ тяхната територия, 
включително въз основа на 
климатичните условия, 
икономическата осъществимост или 
техническата съвместимост, за да 
определят и улеснят прилагането на 
най-разходоефективните решения за 
изпълнение на изискванията за 
отопление и охлаждане. 

Or. en
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Изменение 1077
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи или да подобрят 
съществуващата инфраструктура, 
така че да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. По-
специално решенията за одобрение, 
както е посочено в параграфи 3, 6 и 8, 
трябва да бъдат взимани в 
съответствие с националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането. При разработването на 
централни топлофикационни и 
охладителни системи, приоритет
следва във възможно най-голяма степен 
да се отдава на високоефективната 
когенерация, вместо самостоятелното 
производство на топлинна енергия от 
горивни инсталации.

Or. de

Обосновка

Решенията за одобрение следва да бъдат свързани със съществуващото търсене на 
топлинна енергия, което е посочено в националните планове относно отоплението и 
охлаждането. Когенерацията не е възможност за производство на топлинна енергия 
от слънчеви или геотермални инсталации.
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Изменение 1078
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, 
вместо самостоятелното производство 
на топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи включително подобряване на 
съществуващата инфраструктура, 
така че да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. По-
специално решенията за одобрение и 
разрешение, посочени в параграфи 3, 6 
и 8 се взимат в съответствие с
националните планове относно 
отоплението и охлаждането. При 
разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, високоефективната 
когенерация следва във възможно най-
голяма степен да бъде предпочетена
пред самостоятелното производство на 
топлинна енергия чрез инсталации за 
изгаряне.

Or. en

Обосновка

Националните планове относно отоплението и охлаждането следва да определят 
мерки за подкрепа на модернизацията на мрежите от централни топлофикационни и 
охладителни системи, по-специално– но не единствено – в Централна и Източна 
Европа. Втората предлагана промяна се стреми да обвърже решението за одобрение 
или разрешение с вземането предвид от страна на оператора на инсталацията на 
наличието на търсене на топлинна енергия, посочено в националния план относно 
отоплението и охлаждането.  Третата промяна е обоснована за източници като 
слънчева термална и геотермална енергия, за която когенерацията не е непременно 
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възможност. 

Изменение 1079
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централните
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
Съответно, за да се подкрепят 
необходимите инвестиции, следва да 
бъдат взети мерки, за да се улесни 
достъпът до публично и частно 
финансиране, както и до европейско 
финансиране, като същевременно 
може да бъде разгледана 
възможността за освобождаване от 
данъци. При разработването на 
централни топлофикационни и 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия, когато това е по-
разходоефективно. 

Or. ro

Изменение 1080
Fiorello Provera
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия. Разходите, свързани 
с развитието на централна 
топлофикационна и охладителна 
инфраструктура се поемат от 
потребителите, свързани към тази 
инфраструктура по регулирани 
тарифи.

Or. en

Обосновка

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
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balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Изменение 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия. Разходите, свързани 
с развитието на централна 
топлофикационна и охладителна 
инфраструктура се поемат от 
потребителите, свързани към тази 
инфраструктура по регулирани 
тарифи.

Or. en

Изменение 1082
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, (3, 6) и 7. За 
да се приложат необходимите 
инвестиции в инфраструктура, следва 
да се разгледат възможностите за 
лесен достъп до средства, както и за 
освобождаване от данъци. При 
разработването на централни
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en

Обосновка

Централните топлофикационни и охладителни системи ще допринесат значително за 
целите за енергийна ефективност, както и за високоефективно комбинирано 
производство на топло- и електроенергия. Поради високите инфраструктурни 
разходи лесният достъп до публични фондове, както и освобождаването от данъци 
ще бъдат необходими, за да се генерира пълният потенциал на централните 
топлофикационни и охладителни системи, както и високоефективно комбинирано 
производство на топло- и електроенергия.

Изменение 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, така че да се 
даде възможност за разработване на 
високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с 
параграфи 1, 3, 6 и 7. При 
разработването на топлофикационни и
квартални охладителни системи, 
държавите-членки следва във възможно 
най-голяма степен да предпочитат 
варианта на високоефективната 
когенерация, вместо самостоятелното 
производство на топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на тези инфраструктури 
за когенерация, които са определени 
като разходоефективни от 
всеобхватната оценка.  При 
разработването на централни
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1084
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
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източници, в съответствие с 
параграфи 1, 3, 6 и 7. При 
разработването на топлофикационни 
и квартални охладителни системи, 
държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, 
вместо самостоятелното 
производство на топлинна енергия.

възобновяеми енергийни източници. За 
да се гарантират ефективни пазарни 
условия за крайния потребител,
мрежите за централни
топлофикационни и охладителни 
системи трябва да бъдат отворени за 
конкуренция.

Or. en

Изменение 1085
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Въз основа на оценката, посочена в 
параграф 1, държавите-членки трябва 
да предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При одобряването на схемите за 
централни топлофикационни и 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен и когато е разходоефективно 
да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en
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Изменение 1086
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-
голяма степен да предпочитат варианта 
на високоефективната когенерация, 
вместо самостоятелното производство 
на топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, държавите-
членки следва в степен, която е 
технически и екологично разумна, да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия. С цел увеличаване на 
необходимите инвестиции, достъпът 
до публични или частни фондове 
следва да бъде улеснен.

Or. en

Изменение 1087
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 2. Въз основа на оценката, посочена в 
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предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

параграфи 1 и 1а, държавите-членки 
трябва да предприемат необходимите 
мерки за разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия, когато топлинната 
енергия е произведена в горивни 
инсталации.

Or. en

Изменение 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални

2. Въз основа на оценката, посочена в
параграф 1, държавите-членки трябва 
да предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
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охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

При разработването на централни
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. fr

Обосновка

От основно значение е държавите-членки първо да направят цялостна оценка на 
подходящите решения за енергийна ефективност, въз основа на икономически анализи, 
без предварителни предположения. Необходимо е също така да се вземат предвид 
местните условия.

Изменение 1089
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи, включително подобряването 
на съществуващата инфраструктура, 
така че да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
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самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en

Обосновка

Националните планове относно отоплението и охлаждането следва да определят 
мерки за подкрепа на модернизацията на мрежите от централни топлофикационни и 
охладителни системи, по-специално– но не единствено – в Централна и Източна 
Европа.

Изменение 1090
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи, включително подобряването 
на съществуващата инфраструктура, 
така че да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en
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Изменение 1091
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 
енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-
голяма степен да предпочитат 
варианта на високоефективната 
когенерация, вместо самостоятелното 
производство на топлинна енергия.

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7.
При разработването на централни
топлофикационни и охладителни 
системи, високоефективната 
когенерация се насърчава пред
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1092
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за разработване 
на високоефективна когенерация и 
използването на топлинна и хладилна 

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да се даде възможност 
за разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 



PE475.955v01-00 122/124 AM\883623BG.doc

BG

енергия, генерирани на база отпадна 
топлина и възобновяеми енергийни 
източници, в съответствие с параграфи 
1, 3, 6 и 7. При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина,
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7 и 
общинските заводи за изгаряне на 
отпадъци. При разработването на 
централни топлофикационни и 
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 
високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. pl

Обосновка

Общинските отпадъци следва да бъдат използвани, за да заместят първичното 
гориво като енергиен източник.

Изменение 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за топлофикационни и 
квартални охладителни системи, така че 
да се даде възможност за 
разработване на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на 
топлофикационни и квартални
охладителни системи, държавите-
членки следва във възможно най-голяма 
степен да предпочитат варианта на 

2. Държавите-членки трябва да 
предприемат необходимите мерки за 
разработване на ефективна 
инфраструктура за централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, така че да подкрепят 
разработването на високоефективна 
когенерация и използването на 
топлинна и хладилна енергия, 
генерирани на база отпадна топлина и 
възобновяеми енергийни източници, в 
съответствие с параграфи 1, 3, 6 и 7. 
При разработването на централни 
топлофикационни и охладителни 
системи, държавите-членки следва във 
възможно най-голяма степен да 
предпочитат варианта на 
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високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

високоефективната когенерация, вместо 
самостоятелното производство на 
топлинна енергия.

Or. pl

Изменение 1094
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки въвеждат 
мерки и процедури за насърчаване на 
нови инсталации за когенерация, 
различни от малките инсталации за 
когенерация, с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-малка 
от 20 MW в отдалечените, 
необлагодетелстваните и/или 
слабоснабдените с електричество 
области, по-специално там където са 
налични местни ресурси (на 
разстояние по-малко от 150 км), за да 
се насърчава децентрализираното 
енергийно производство.  
Държавите-членки предприемат 
мерки по-специално, за да насърчават 
инсталирането на подобни 
инсталации за когенерация на места, 
където могат да се използват 
местните ресурси от дървени 
отпадъци, по-конкретно от 
дъскорезници.  Държавите-членки 
създават околна среда благоприятна, 
за да се гарантира, че тези проекти за 
малки енергийни генератори са 
икономически жизнеспособни. 

Or. fr

Обосновка

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
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ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


