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Изменение 1280
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в първата алинея, 
когато:

заличава се

а) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

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.
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Изменение 1281
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да определят 
условия за освобождаване от 
разпоредбите в първата алинея, когато:

Държавите-членки могат да включат в 
своите разрешителни критерии или 
критерии за даване на разрешение
условия за освобождаване на отделни 
инсталации от разпоредбите на първа
алинея, когато анализ на разходите и 
ползите показва, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия с 
локални отоплителни или 
охладителни инсталации, или когато 
праговите условия, свързани с 
наличието на допълнителен 
топлинен товар, определени в точка 1 
от приложение VІІІ, не са налице.

а) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

Or. en
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Изменение 1282
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или

заличава се

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 1283
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. en
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Изменение 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 2 от 
Приложение VIII; или

заличава се

Or. fi

Изменение 1285
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

заличава се

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 
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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 1286
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на производството на 
същото количество топлинна енергия 
с локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

заличава се

Or. en

Изменение 1287
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на
база цялостния жизнен цикъл, 
включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на 
производството на същото 
количество топлинна енергия с 
локални отоплителни или 
охладителни инсталации.

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите. 
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Or. en

Изменение 1288
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от икономически анализ 
показват, че разходите надхвърлят 
ползите в сравнение с разходите на база 
цялостния жизнен цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество електроенергия и 
топлинна енергия.

б) резултатите от икономически анализ, 
включващ пълните външни разходи и 
ползите,  показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен
цикъл, включително инфраструктурните 
инвестиции, за осигуряване на разделно 
производство на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.

Or. de

Обосновка

Вж. член 10, параграф 4, аления 14, буква в)

Изменение 1289
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) - предвид на икономическия и/или 
географския потенциал свързването 
не изглежда разумно

Or. de

Обосновка

Свързването на промишлени инсталации към топлофикационни и охладителни 
системи трябва да е рентабилно и технически осъществимо. За тази цел, преди да се 
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предприемат по-нататъшни мерки, се извършва анализ на разходите и ползите. 

Изменение 1290
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

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 1291
Konrad Szymański
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

заличава се

Or. en

Изменение 1292
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки следва да имат 
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възможност да предоставят освобождаване, без Комисията да може да го отхвърля.

Изменение 1293
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението.
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се 
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения, които държавите-членки 
трябва да разгледат в срок от 6 месеца 
след уведомлението.

Or. ro

Изменение 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2016 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението. В такива 
случаи, условията за освобождаване не 
се прилагат от съответните държави-
членки, преди Комисията да одобри 
изменените условия.
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Or. pl

Изменение 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението. 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 
условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. ro

Изменение 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи изменения 
в срок от 6 месеца след уведомлението 
В такива случаи, условията за 
освобождаване следва да не се прилагат 
от съответните държави-членки преди 
Комисията да приеме изрично 
подадените отново или изменени 

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да предложи
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.
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условия.

Or. de

Изменение 1297
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване до 1 януари 2014 г. 
Комисията може да отхвърли условията 
или да предложи изменения в срок от 6 
месеца след уведомлението В такива 
случаи, условията за освобождаване 
следва да не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново или 
изменени условия.

Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за подобни условия за 
освобождаване. Комисията може да 
отхвърли условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени условия.

Or. de

Обосновка

Пазарите и технологиите се развиват непрекъснато. Ето защо е необходима по-
голяма гъвкавост при предоставянето на освобождаване.

Изменение 1298
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 

заличава се
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б) и параграф 8, буква б).

Or. en

Обосновка

Има разработени методики за икономически и технически анализ на инвестициите за 
оценка на разходоефективността на инвестициите в електроцентрали. Не е 
необходимо приемането на нов общоевропейски анализ на ползите и разходите 
специално за когенерацията.

Изменение 1299
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

заличава се

Or. de

Обосновка

Предлагат се проучвания на техническите и икономическите възможности за 
реализация, насочени съответно към конкретна инсталация и към цялостната 
ситуация на място. Подходът на Комисията, а именно едно правило за всички, трябва 
да бъде отхвърлен дори само по причини, свързани с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

Изменение 1300
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

заличава се

Or. en

Изменение 1301
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

заличава се

Or. en

Изменение 1302
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б). Методиката 
се изготвя в консултации със 
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заинтересованите действащи лица.
В икономическия анализ се включват:
– микроикономическата 
жизнеспособност,
– общата енергийна ефективност и 
ефективността при използване на 
ресурсите на съществуващите 
местни енергийни мрежи;
– характеристиките на местния 
профил на енергийно търсене и 
– жизнения цикъл и типичните 
инвестиционни цикли на засегнатите 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че проект за когенерация е не само жизнеспособен от 
социално-икономическа гледна точка, но има също и положително стопанско 
отражение за заинтересованите инвеститори.  Методиката за икономически анализ 
следва да включва тези перспективи и да бъде изготвена с участието на 
инвестиращия промишлен сектор.

Изменение 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б). Методиката 
се изготвя в консултации със 
заинтересованите страни. Тази 
методика отчита както социално-
икономическите, така и стопанските 
финансови перспективи.



AM\883845BG.doc 17/119 PE475.983v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че проект за когенерация е не само жизнеспособен от 
социално-икономическа гледна точка, но има също и положително стопанско 
отражение за заинтересованите инвеститори.  Когенерацията не следва да бъде 
самоцел.  Методиката за икономически анализ следва да включва тези перспективи и 
да бъде изготвена с участието на инвестиращия промишлен сектор.

Изменение 1304
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б). Методиката 
се изготвя в консултации със 
заинтересованите действащи лица. 
Тази методика трябва да отчита 
както социално-икономическите, 
така и стопанските финансови 
перспективи.

Or. en

Изменение 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 цялостна обща 
рамка за икономически анализ, 
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параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

споменат в параграф 4, буква в), 
параграф 7, буква б) и параграф 8, буква 
б).

Or. ro

Изменение 1306
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика в 
съответствие с основните насоки от 
приложение VIIIa  за икономически 
анализ, споменат в настоящия член.

Or. en

Изменение 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. Методика за икономическия анализ, 
споменат в параграф 4, буква в), 
параграф 7, буква б) и параграф 8, буква 
б) е представена в приложение VIIIа.

Or. en

Изменение 1308
Konrad Szymański
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията 
следва да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. Методика за икономическия анализ, 
споменат в параграф 4, буква в), 
параграф 7, буква б) и параграф 8, буква 
б) е представена в приложение VIIIа.

Or. en

Изменение 1309
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
икономическия анализ, споменат в 
параграф 1, буква а), параграф 4, буква 
в), параграф 7, буква б) и параграф 8, 
буква б).

Or. en

Изменение 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 

9. До 1 януари 2013 г. Комисията следва 
да приеме с делегиран акт в 
съответствие с член 18 методика за 
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икономически анализ, споменат в 
параграф 4, буква в), параграф 7, буква 
б) и параграф 8, буква б).

икономическия анализ, споменат в 
параграф 1, буква а), параграф 4, буква 
в), параграф 7, буква б) и параграф 8, 
буква б).

Or. en

Изменение 1311
András Gyürk

Предложение за директива
Член 10 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. На базата на хармонизираните 
референтни стойности на к.п.д., 
разгледани в Приложение II, буква е), 
държавите-членки трябва да 
осигурят възможност произходът на 
електроенергията, произведена чрез 
високоефективна когенерация, да се 
гарантира в съответствие с 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
формулирани от всяка държава-
членка. Държавите-членки трябва да 
осигурят съответствие на тези 
гаранции за произход със 
съответните изисквания, както и 
условие те да съдържат поне 
информацията, посочена в 
Приложение IX.

заличава се

Държавите-членки трябва взаимно да 
признават своите гаранции за 
произход, изключително като 
доказателство за информацията, 
посочена в настоящия параграф. 
Всякакви откази за признаване на 
гаранция за произход като такова 
доказателство, по-специално поради 
причини, свързани с 
предотвратяването на измами, 
трябва да се основава на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
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критерии. Държавите-членки трябва 
да уведомяват Комисията за всеки 
такъв отказ и за основанията за него. 
В случай на отказ да бъде призната 
гаранция за произход, Комисията 
може да приеме решение да принуди 
отказалата страна да я признае, по-
специално с оглед на обективните, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, на които се основава 
подобно признаване.
Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 18, хармонизираните 
референтни стойности на к.п.д., 
формулирани в Решение [номера на 
решението] на Комисията съгласно 
посоченото в Директива 2004/8/ЕО —
за първи път до 1 януари 2015 г. и на 
всеки десет години след това.

Or. en

Изменение 1312
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. На базата на хармонизираните 
референтни стойности на к.п.д., 
разгледани в Приложение II, буква е), 
държавите-членки трябва да 
осигурят възможност произходът на 
електроенергията, произведена чрез 
високоефективна когенерация, да се 
гарантира в съответствие с 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
формулирани от всяка държава-
членка. Държавите-членки трябва да 
осигурят съответствие на тези 

заличава се
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гаранции за произход със 
съответните изисквания, както и 
условие те да съдържат поне 
информацията, посочена в 
Приложение IX.
Държавите-членки трябва взаимно да 
признават своите гаранции за 
произход, изключително като 
доказателство за информацията, 
посочена в настоящия параграф. 
Всякакви откази за признаване на 
гаранция за произход като такова 
доказателство, по-специално поради 
причини, свързани с 
предотвратяването на измами, 
трябва да се основава на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии. Държавите-членки трябва 
да уведомяват Комисията за всеки 
такъв отказ и за основанията за него. 
В случай на отказ да бъде призната 
гаранция за произход, Комисията 
може да приеме решение да принуди 
отказалата страна да я признае, по-
специално с оглед на обективните, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, на които се основава 
подобно признаване.
Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 18, хармонизираните 
референтни стойности на к.п.д., 
формулирани в Решение [номера на 
решението] на Комисията съгласно 
посоченото в Директива 2004/8/ЕО —
за първи път до 1 януари 2015 г. и на 
всеки десет години след това.

Or. en

Изменение 1313
Vicky Ford
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 10 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва взаимно да 
признават своите гаранции за произход, 
изключително като доказателство за 
информацията, посочена в настоящия 
параграф. Всякакви откази за 
признаване на гаранция за произход 
като такова доказателство, по-
специално поради причини, свързани с 
предотвратяването на измами, трябва да 
се основава на обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии. 
Държавите-членки трябва да уведомяват 
Комисията за всеки такъв отказ и за 
основанията за него. В случай на отказ 
да бъде призната гаранция за 
произход, Комисията може да приеме 
решение да принуди отказалата 
страна да я признае, по-специално с 
оглед на обективните, прозрачни и 
недискриминационни критерии, на 
които се основава подобно признаване.

Държавите-членки трябва взаимно да 
признават своите гаранции за произход, 
изключително като доказателство за 
информацията, посочена в настоящия 
параграф. Всякакви откази за 
признаване на гаранция за произход 
като такова доказателство, по-
специално поради причини, свързани с 
предотвратяването на измами, трябва да 
се основава на обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии. 
Държавите-членки трябва да уведомяват 
Комисията за всеки такъв отказ и за 
основанията за него.

Or. en

Изменение 1314
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 18, хармонизираните 
референтни стойности на к.п.д., 
формулирани в Решение [номера на 
решението] на Комисията съгласно 
посоченото в Директива 2004/8/ЕО —
за първи път до 1 януари 2015 г. и на 

заличава се
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всеки десет години след това.

Or. en

Изменение 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 10 – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
хармонизираните референтни стойности 
на к.п.д., формулирани в Решение 
[номера на решението] на Комисията 
съгласно посоченото в Директива 
2004/8/ЕО — за първи път до 1 януари 
2015 г. и на всеки десет години след 
това.

Комисията се оправомощава, като 
отчита техническия прогрес и 
иновациите, да преразглежда, 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 18, 
хармонизираните референтни стойности 
на к.п.д., формулирани в Решение 
[номера на решението] на Комисията 
съгласно посоченото в Директива 
2004/8/ЕО — за първи път до 1 януари 
2015 г. и на всеки десет години след 
това.

Or. fi

Изменение 1316
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 – параграф 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
преразглежда, посредством делегирани 
актове в съответствие с член 18, 
хармонизираните референтни стойности 
на к.п.д., формулирани в Решение 
[номера на решението] на Комисията 
съгласно посоченото в Директива 
2004/8/ЕО — за първи път до 1 януари 
2015 г. и на всеки десет години след 

Комисията се оправомощава да 
преразглежда в съответствие с 
техническото развитие, посредством 
делегирани актове в съответствие с член 
18, хармонизираните референтни 
стойности на к.п.д., формулирани в 
Решение [номера на решението] на 
Комисията съгласно посоченото в 
Директива 2004/8/ЕО — за първи път до 
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това. 1 януари 2015 г. и на всеки десет години 
след това.

Or. de

Обосновка

Решаващ за адаптирането следва да бъде техническият напредък.

Изменение 1317
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 10 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите-членки трябва да 
осигурят условие, че цялата достъпна 
помощ за когенерация се насочва към 
електроенергия, генерирана чрез 
високоефективна когенерация, и че 
отпадната топлина се използва 
ефективно за постигане на икономия 
на първична енергия. Те не следва да 
правят разграничение между 
използваната на място 
електроенергия и електроенергията, 
подадена в електроенергийната 
мрежа. Публичната подкрепа за 
когенерацията, производството на 
електроенергия от топлофикационни 
централи и топлофикационните 
мрежи следва да са предмет на 
правилата на държавна помощ, в 
случите при които тези правила са 
приложими.

заличава се

Or. en

Изменение 1318
András Gyürk
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Предложение за директива
Член 10 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите-членки трябва да 
осигурят условие, че цялата достъпна 
помощ за когенерация се насочва към 
електроенергия, генерирана чрез 
високоефективна когенерация, и че 
отпадната топлина се използва 
ефективно за постигане на икономия 
на първична енергия. Те не следва да 
правят разграничение между 
използваната на място 
електроенергия и електроенергията, 
подадена в електроенергийната 
мрежа. Публичната подкрепа за 
когенерацията, производството на 
електроенергия от топлофикационни 
централи и топлофикационните 
мрежи следва да са предмет на 
правилата на държавна помощ, в 
случите при които тези правила са 
приложими.

заличава се

Or. en

Изменение 1319
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 10 - параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 a. Държавите-членки предоставят 
насоки относно методиката за 
изчисляване на 
разходоефективността на 
високоефективната когенерация. Те 
уведомяват Комисията за тези 
насоки най-късно до 1 януари 2014 г.

Or. en
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Изменение 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 10 - параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. Държавите-членки гарантират 
публично финансиране за схемите за 
подмяна на прозорци и на други 
елементи, необходими за изолация.

Or. es

Изменение 1321
András Gyürk

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преобразуване на енергия заличава се
Държавите-членки трябва да 
изготвят инвентаризация на данните 
в съответствие с Приложение X за 
всички инсталации, намиращи се в 
тяхната територия, в които се 
извършва изгаряне на горива с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма или равна на 50 
MW, както и за инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в 
инвентаризациите годишни данни за 
всяка отделна инсталация следва при 
поискване да се предоставят на 
Комисията Държавите-членки следва 
да включват неповерително резюме, 
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съдържащо обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по 
член 19, параграф 2.

Or. en

Изменение 1322
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преобразуване на енергия заличава се
Държавите-членки трябва да 
изготвят инвентаризация на данните 
в съответствие с Приложение X за 
всички инсталации, намиращи се в 
тяхната територия, в които се 
извършва изгаряне на горива с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма или равна на 50 
MW, както и за инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в 
инвентаризациите годишни данни за 
всяка отделна инсталация следва при 
поискване да се предоставят на 
Комисията Държавите-членки следва 
да включват неповерително резюме, 
съдържащо обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по 
член 19, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Няма нужда от допълнителна инвентаризация на инсталациите, в допълнение към 
схемата за търговия с емисии.



AM\883845BG.doc 29/119 PE475.983v01-00

BG

Изменение 1323
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преобразуване на енергия заличава се
Държавите-членки трябва да 
изготвят инвентаризация на данните 
в съответствие с Приложение X за 
всички инсталации, намиращи се в 
тяхната територия, в които се 
извършва изгаряне на горива с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма или равна на 50 
MW, както и за инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в 
инвентаризациите годишни данни за 
всяка отделна инсталация следва при 
поискване да се предоставят на 
Комисията Държавите-членки следва 
да включват неповерително резюме, 
съдържащо обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по 
член 19, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Ползите от предоставянето на такава информация са неясни, като се имат предвид 
съществените изисквания за докладване съгласно настоящата директива.

Изменение 1324
Gunnar Hökmark
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Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
изготвят инвентаризация на данните 
в съответствие с Приложение X за 
всички инсталации, намиращи се в 
тяхната територия, в които се 
извършва изгаряне на горива с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма или равна на 50 
MW, както и за инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в 
инвентаризациите годишни данни за 
всяка отделна инсталация следва при 
поискване да се предоставят на 
Комисията Държавите-членки следва 
да включват неповерително резюме, 
съдържащо обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по 
член 19, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1325
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
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или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2 и гарантират 
свеждането на административната 
тежест до минимум.

Or. ro

Изменение 1326
Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ.
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 20 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ.
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
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19, параграф 2. 19, параграф 2.

Or. it

Обосновка

Посочената цифра – 20 MW, е актуалният минимален праг за включване на 
електроцентрали в Европейския регистър за търговия с емисии (свързан с 
изпълнението на Протокола от Киото).  Значението на изменението се крие във 
факта, че то би позволило съществуването и сравненията между две бази данни –
едната за емисиите, а другата за енергийното потребление.

Изменение 1327
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и 
газ. Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 1328
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и 
газ. Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години.
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW. Тази 
инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Or. de
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Обосновка

Конкретното назоваване на определени инсталации е дискриминиращо.  Всички 
инсталации за преобразуване на енергия би трябвало да се третират еднакво.

Изменение 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки три години. 
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Държавите-членки трябва да изготвят 
инвентаризация на данните в 
съответствие с Приложение X за всички 
инсталации, намиращи се в тяхната 
територия, в които се извършва 
изгаряне на горива с обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 MW, както и за 
инсталациите, рафиниращи нефт и газ. 
Тази инвентаризация следва да се 
актуализира на всеки пет години. 
Съдържащите се в инвентаризациите 
годишни данни за всяка отделна 
инсталация следва при поискване да се 
предоставят на Комисията Държавите-
членки следва да включват 
неповерително резюме, съдържащо 
обобщена информация от 
инвентаризациите, в докладите по член 
19, параграф 2.

Or. ro

Изменение 1330
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.
Освен това държавите-членки 
гарантиран възприемането на 
интегриран подход от страна на 
националните енергийни регулаторни 
органи, който да включва 
потенциалните енергоспестявания в 
сектора на енергийните доставки и 
при крайните потребители.

Or. en

Изменение 1331
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
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По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.

По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи. 
Освен това държавите-членки 
гарантиран възприемането на 
интегриран подход от страна на 
националните енергийни регулаторни 
органи, който да включва 
потенциалните енергоспестявания в 
сектора на енергийните доставки и 
при крайните потребители.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение ще даде възможност за упълномощаване на националните 
регулаторни органи да награждават/подкрепят местните/регионалните енергийни 
оператори, които действат в интерес на енергийната система.

Изменение 1332
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
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системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на
интелигентни електроенергийни мрежи.

системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност да 
реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.
Освен това държавите-членки 
гарантиран възприемането на 
интегриран подход от страна на 
националните енергийни регулаторни 
органи, който да включва 
потенциалните енергоспестявания в 
сектора на енергийните доставки и 
при крайните потребители.

Or. en

Изменение 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги на мрежовите 
потребители, даващи им възможност
да реализират мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в контекста на 
продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.

Държавите-членки осигурят от страна 
на националните енергийни 
регулаторни органи обръщане на 
надлежно внимание на енергийната 
ефективност в техните решения във 
връзка с оперирането на газовата и 
електроенергийната инфраструктура. 
По-специално, държавите-членки трябва 
да осигурят присъствие в мрежовите 
тарифи и разпоредби на стимули за 
реализиране на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност в контекста 
на продължаващото въвеждане на 
интелигентни електроенергийни мрежи.

Or. en
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Изменение 1334
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират 
възможността домакинства или 
общности да подават в мрежата 
излишната електроенергия, 
генерирана от маломащабни 
технологии или микротехнологии и 
финансовото им компенсиране за 
това. Когато граждани, 
самостоятелно или в рамките на 
група, притежават и управляват 
маломащабни системи за генериране 
на енергия от възобновяеми 
източници, генерирането на тази 
електроенергия не се разглежда като 
производство на енергия, а като 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 1335
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
мрежите и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, с 
критериите по Приложение XI, като се 
вземат под внимание указанията и 
правилниците, разработени съгласно 
Регламент № 714/2009 и Регламент 
№ 715/2009.

По отношение на електроенергията 
държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
мрежите и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, с 
критериите по Приложение XI, като се 
вземат под внимание указанията и 
правилниците, разработени съгласно 
Регламент № 714/2009. По отношение 
на газа държавите-членки трябва да 
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осигурят регулирането на мрежите, 
както и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, да 
бъдат разработени съгласно
Регламент № 715/2009.

Or. en

Обосновка

В директивата следва да се прави разлика между изискванията за пренос и 
разпределение на електричество и тези за пренос и разпределение на газ.

Изменение 1336
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
мрежите и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, с 
критериите по Приложение XI, като се 
вземат под внимание указанията и 
правилниците, разработени съгласно 
Регламент № 714/2009 и Регламент 
№ 715/2009.

Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
електрическите мрежи, както и на 
електрическите мрежови тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, с 
критериите по Приложение XI, като се 
вземат под внимание указанията и 
правилниците, разработени съгласно 
Регламент № 714/2009 и Регламент 
№ 715/2009.

Or. en

Изменение 1337
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
мрежите и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи, с 
критериите по Приложение XI, като се 
вземат под внимание указанията и 
правилниците, разработени съгласно 
Регламент № 714/2009 и Регламент 
№ 715/2009.

Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на регулирането на 
мрежите и мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от 
енергийните регулаторни органи за 
електроенергията, с критериите по 
Приложение XI, като се вземат под 
внимание указанията и правилниците, 
разработени съгласно 
Регламент № 714/2009.

Or. en

Обосновка

Тъй като Приложение ХІ е приложимо само за електричеството, всяко споменаване 
на газ в алинея 2 трябва да бъде заличено.

Изменение 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националните енергийни регулаторни 
органи насърчават ресурсите на 
потреблението, като например 
доставчиците на услуги по 
оптимизация на потреблението, да 
участват по недискриминиращ начин, 
наред с доставчиците на 
електроенергия, на местните и 
регионалните енергийни пазари. При 
необходимост държавите-членки 
изискват от националните 
регулаторни органи и операторите на 
преносни мрежи да определят 
техническите спецификации за 
участие на енергийния пазар и пазара 
на третичния резерв въз основа на 
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техническите изисквания на тези 
пазари и възможностите за 
оптимизация на потреблението. 
Потенциалът на оптимизацията на 
потреблението следва да бъде изцяло 
отчитан при прилагането на мерки за 
адекватност на националния 
капацитет или на други мерки, 
свързани с енергийната сигурност.

Or. en

Обосновка

Оптимизацията на търсенето е ключово понятие, което трябва да бъде определено в 
настоящата директива, тъй като е сравнително ново и има голям икономически и 
екологичен потенциал. Достъпът на доставчиците на услуги по оптимизация на 
потреблението на пазарите на едно и развитието на национални и регионални пазари 
за услугите по оптимизация на потреблението трябва да бъдат улеснени.

Изменение 1339
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националните енергийни регулаторни 
органи насърчават управлението на 
потреблението на енергия 
(оптимизацията на потреблението) 
на местните и регионалните пазари 
на едро.

Or. fr

Изменение 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират, 
че националните енергийни 
регулаторни органи насърчават 
ресурсите на потреблението, като 
например доставчиците на услуги по 
оптимизация на потреблението, да 
участват на местните и 
регионалните пазари на едро наред с 
доставчиците на електроенергия.

Or. en

Изменение 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират 
възможността домакинства или 
общности да подават в мрежата 
излишната електроенергия, 
генерирана от маломащабни 
технологии или микротехнологии и 
финансовото им компенсиране за 
това. Когато граждани, 
самостоятелно или в рамките на 
група, притежават и управляват 
маломащабни системи за генериране 
на енергия от възобновяеми 
източници, генерирането на тази 
електроенергия не се разглежда като 
производство на енергия, а като 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 1342
Paul Rübig
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Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2013 г. държавите-
членки трябва да приемат планове:

заличава се

а) за оценка на потенциала за 
енергийна ефективност на своята 
инфраструктура за газ, 
електроенергия и топлофикационни и 
квартални охладителни системи, по-
специално във връзка с преноса, 
разпределението, управлението на 
натоварването и оперативната 
съвместимост, както и за 
свързването към тази 
инфраструктура на инсталации за 
производство на енергия;
б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната 
ефективност в мрежовата
инфраструктура, с подробен план за 
тяхното въвеждане.

Or. en

Обосновка

Операторите за електроенергийните, газовите и топлоенергийните мрежи са 
задължени да спазват икономическите и стопанските правила и по тази причина са 
заинтересовани да имат ефективни активи и да ги управляват по възможно най-
ефикасен начин.

Изменение 1343
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за оценка на потенциала за енергийна 
ефективност на своята инфраструктура 
за газ, електроенергия и 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, по-специално във 
връзка с преноса, разпределението, 
управлението на натоварването и 
оперативната съвместимост, както и за 
свързването към тази инфраструктура 
на инсталации за производство на 
енергия;

а) за оценка на потенциала за енергийна 
ефективност на своята инфраструктура 
за газ, електроенергия и 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи, по-специално във 
връзка с преноса, разпределението, 
управлението на натоварването и 
оперативната съвместимост, както и за 
свързването към тази инфраструктура 
на инсталации за производство на 
енергия, включително микро и малки 
енергийни генератори;

Or. en

Изменение 1344
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
в мрежовата инфраструктура, с 
подробен план за тяхното въвеждане.

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
или мерки за улесняване на 
интеграцията на производството на 
възобновяема енергия в мрежовата 
инфраструктура, с подробен план за 
тяхното въвеждане.

Or. en

Изменение 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
в мрежовата инфраструктура, с 
подробен план за тяхното въвеждане.

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
или мерки за улесняване на 
интеграцията на производството на 
възобновяема енергия в мрежовата 
инфраструктура, с подробен план за 
тяхното въвеждане.

Or. en

Изменение 1346
Adam Gierek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
в мрежовата инфраструктура, с 
подробен план за тяхното въвеждане.

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
в мрежовата инфраструктура при 
отчитане на разстоянията на 
преноса, с подробен план за тяхното 
въвеждане.

Or. pl

Обосновка

Инвестиционните разходи и загубите при преноса зависят от разстоянията на 
преноса.

Изменение 1347
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за идентифициране на конкретни 
мерки и инвестиции за въвеждане на 
икономически целесъобразни 
подобрения на енергийната ефективност 
в мрежовата инфраструктура, с 
подробен план за тяхното въвеждане.

б) за въвеждане на изискване към 
мрежовите оператори да определят
конкретни мерки и инвестиции за 
въвеждане на икономически 
целесъобразни подобрения на 
енергийната ефективност в мрежовата 
инфраструктура, с подробен план за 
тяхното въвеждане.

Or. en

Изменение 1348
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) за оценка на потенциала за 
енергийна ефективност на своята 
инфраструктура за газ, 
електроенергия и топлофикационни и 
квартални охладителни системи, по-
специално във връзка с преноса, 
разпределението, управлението на 
натоварването и оперативната 
съвместимост, както и за 
свързването към тази 
инфраструктура на инсталации за 
производство на енергия, 
включително микро и малки 
енергийни генератори.

Or. en

Изменение 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) за оценка на възможностите за 
установяване на форуърден пазар за 
капацитети за пазара на 
електроенергия. Тази оценка следва да 
включва анализ на разходите и 
ползите, при който на всеки такъв 
пазар на държава-членка 
съответства целеви европейски пазар.

Or. en

Изменение 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) за установяване на източниците 
на финансиране, като в тях се 
включват структурните фондове, 
националните, регионалните и 
местните фондове и предвидените 
заеми;

Or. ro

Изменение 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б б) за посрещане на възникналите 
социални, технически и финансови 
предизвикателства.

Or. ro
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Изменение 1352
András Gyürk

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
разрешат елементи от схемите и 
тарифните структури, които имат 
социална цел във връзка с мрежовия 
пренос и разпределението на енергия, 
при условие че отрицателните 
ефекти върху преносната или 
разпределителната мрежа бъдат 
сведени до необходимия минимум и че 
те не са значително по-големи от 
постиганата социалната цел.

заличава се

Or. en

Изменение 1353
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
разрешат елементи от схемите и 
тарифните структури, които имат 
социална цел във връзка с мрежовия 
пренос и разпределението на енергия, 
при условие че отрицателните 
ефекти върху преносната или 
разпределителната мрежа бъдат 
сведени до необходимия минимум и че 
те не са значително по-големи от 
постиганата социалната цел.

заличава се

Or. en
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Изменение 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия, или онези, които могат да 
възпрепятстват участието на 
доставчиците на услуги по 
оптимизация на потреблението, 
включително на агрегатори на услуги, 
в балансиращите и допълнителните 
услуги. Преди всичко тарифите за 
пренос и разпределение се съставят 
така, че да възнаграждават 
мрежовите оператори за 
повишаването на ефективността при 
проектирането и експлоатацията 
инфраструктурата, като 
същевременно се премахват стимули 
за повишен производствен капацитет 
и като на крайните потребители и 
занапред се предоставят подходящи 
ценови сигнали и стимули за 
икономия на енергия. В тази връзка и в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО 
държавите-членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на клиентите на програми за енергийна ефективност в рамките на 
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традиционния за енергоснабдителните предприятия бизнес модел води до принципни 
конфликти с финансовите интереси на енергоснабдителните предприятия, които се 
изразяват в преследването на целта за повишаване на приходите посредством 
увеличаване на обема на енергийните продажби. Трябва по-скоро да бъдат 
предприети мерки за възнаграждаване на енергоснабдителните предприятия за 
инвестирането в енергийната ефективност, което е от полза за частни клиенти,
предприятия, институции и промишлени отрасли.

Изменение 1355
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. Преди всичко тарифите за 
пренос и разпределение се съставят 
така, че да възнаграждават 
мрежовите оператори за 
повишаването на ефективността при 
проектирането и експлоатацията 
инфраструктурата, като 
същевременно се премахват стимули 
за повишен производствен капацитет 
и като на крайните потребители и 
занапред се предоставят подходящи 
ценови сигнали и стимули за 
икономия на енергия. В тази връзка и в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО 
държавите-членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en
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Обосновка

Енергоспестяването и енергийната ефективност могат да доведат до икономия на 
пари за клиентите, а и да намалят зависимостта на Европа от чужди доставки. 
Мерките следва да представляват възнаграждение за енергоснабдителните 
предприятия за инвестирането в енергийната ефективност на техните клиенти –
частни лица, предприятия, институции и промишлени отрасли – вместо повишаване 
на приходите посредством увеличаване на обема на енергийните продажби.

Изменение 1356
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. Преди всичко тарифите за 
пренос и разпределение се съставят 
така, че да възнаграждават 
мрежовите оператори за 
повишаването на ефективността при 
проектирането и експлоатацията на 
инфраструктурата, като 
същевременно се премахват стимули 
за повишен производствен капацитет 
и като на крайните потребители и 
занапред се предоставят подходящи 
ценови сигнали и стимули за 
икономия на енергия. В тази връзка и в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО 
държавите-членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en
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Изменение 1357
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия, и популяризират мерки за 
насърчаване на участието на 
крайните потребители на 
енергийните пазари, по-специално 
чрез програми за регулиране на 
потреблението на енергия. В тази 
връзка и в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО и 
член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. fr

Изменение 1358
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
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енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

енергия и да променят фокуса на тези 
стимули, така че потребителите да 
бъдат привлечени за участие в мерки 
в интерес на ефективността на 
системата, включително 
оптимизацията на потреблението. В 
тази връзка и в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО и 
член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия и да променят фокуса на тези 
стимули, така че потребителите да 
бъдат привлечени за участие в мерки 
в интерес на ефективността на 
системата, включително 
оптимизацията на потреблението, в 
зависимост от националните 
условия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
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свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1360
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия и да променят фокуса на тези 
стимули, така че потребителите да 
бъдат привлечени за участие в мерки 
в интерес на ефективността на 
системата, включително 
оптимизацията на потреблението, в 
зависимост от националните 
условия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1361
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават 
количеството на разпределяната или 
пренасяна енергия. В тази връзка и в 
съответствие с член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО 
държавите-членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които противодействат на 
енергийната ефективност при 
производството, пренасянето и 
разпределянето на енергия. В тази 
връзка и в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО и 
член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1362
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
премахване на онези стимули в 
тарифите за пренос и разпределение, 
които ненужно увеличават количеството 
на разпределяната или пренасяна 
енергия. В тази връзка и в съответствие 
с член 3, параграф 2 от Директива 
2009/72/ЕО и член 3, параграф 2 от 
Директива 2009/73/ЕО държавите-
членки могат да наложат на 
предприятията, опериращи в 
електроенергийния и газовия сектор, 
задължения за обществени услуги, 
свързани с енергийната ефективност.
Това не бива да представлява пречка 
пред мрежовите оператори за 
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въвеждане на тарифни структури, 
основани на разходите.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на „ интелигентни“ измервателни уреди ще доведе до все по-силно 
отделяне на тарифите от потреблението (в обеми) и за сметка на това до по-
голямата им зависимост от наличието на електрическа и топлинна енергия . Трябва 
да се отчете това развитие, което е в резултат на политически решения.

Изменение 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В контекста на бъдещите 
национални планове за действие за 
прилагане на интелигентни мрежи 
държавите-членки приемат мерки и 
насоки за насърчаване и разгръщане на 
услугите по оптимизация на 
потреблението за промишлени, 
търговски и жилищни обекти и 
сгради, преди всичко по отношение на 
интегрирането на ресурсите за 
енергийна ефективност на 
потреблението в регионалните 
пазари на електроенергия и 
свързването им към енергийната 
мрежа.

Or. en

Обосновка

Свързването на енергийната ефективност с технологии и програми за оптимизация 
на потреблението ще оптимизира енергопотреблението на сградите в контекста на 
общите изисквания към мрежата и мерките за ефективност (например по време на 
върхово потребление).
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Изменение 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Без да се засягат разпоредбите на 
член 16, параграф 2 от Директива 
2009/28/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 година 
за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
която дава приоритет на достъпа и 
подаването към мрежата на 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Or. en

Изменение 1365
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 16, параграф 2 от Директива 
2009/28/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 година 
за насърчаване използването на 
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мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

енергия от възобновяеми източници, 
която дава приоритет на достъпа и 
подаването към мрежата на 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Or. en

Изменение 1366
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

В съответствие с член 16, параграф 2 
от Директива 2009/28/ЕО, която дава 
приоритет на достъпа и подаването 
към мрежата на електроенергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници, държавите-
членки трябва да осигурят, без това да 
противоречи на изискванията във връзка 
с поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:
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Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да не е в противоречие със стимулите за насърчаване 
на използването на възобновяеми източници на енергия, приети съгласно Директива 
2009/28/EО.

Изменение 1367
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, с разходоефективността и въз 
основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Or. en

Изменение 1368
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 

Държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
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мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

мрежа, въз основа на прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални енергийни регулаторни
органи, следните дейности от страна на 
операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

Or. en

Изменение 1369
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да гарантират преноса и 
разпределението на електроенергията от 
високоефективна когенерация;

а) да гарантират преноса и 
разпределението на електроенергията от 
високоефективна когенерация пред 
електроенергия, произведена от по-
неефективни изкопаеми горива, 
доколкото го позволява националната 
електрическа система;

Or. en

Изменение 1370
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация;

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация, 
когато електроенергията е 
произведена от съоръжение за 
когенерация, използващо възобновяем 
източник, и/или потреблението на 
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енергия за отопление е поне равно на 
произвежданата от съоръжението 
топлинна енергия;

Or. fr

Изменение 1371
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация;

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация пред 
електроенергия, произведена от по-
неефективни изкопаеми горива, 
доколкото го позволява националната 
електрическа система;

Or. en

Изменение 1372
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация;

б) да приоритизират или да гарантират 
достъпа до мрежата на електроенергия 
от високоефективна когенерация, дори и 
по отношение на енергия от 
възобновяеми енергийни източници;

Or. de

Обосновка

Поради комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия при 
когенерацията, в случай на даване на предимство на подаването на електрическа 
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енергия от възобновяеми източници, е възможно да спадне и производството на 
топлинна енергия. По практични съображения следователно принципно следва да се 
дава предимство на когенерацията дори и по отношение на възобновяемите енергии.

Изменение 1373
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да 
гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

б) да гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

Or. en

Обосновка

В отворения пазар на електроенергия, който скоро ще се разшири и ще обхване цяла 
Европа, не е възможно да се дава приоритет на достъпа или на подаването към 
мрежата на енергия от когенерация.   Правото на приоритетно подаване на енергия 
към мрежата би изкривило конкуренцията на електроенергийния пазар, което е 
неприемливо. Гарантирането на достъпа представлява за сметка на това ясно и 
добро решение, тъй като е в съответствие с директивата относно възобновяемите 
енергийни източници. 

Изменение 1374
András Gyürk

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да 
гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

б) да гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

Or. en
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Изменение 1375
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да 
гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

б) да гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

Or. en

Изменение 1376
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приоритизират или да 
гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

б) да гарантират достъпа до мрежата на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация;

Or. en

Обосновка

В отворения пазар на електроенергия подаването на електроенергия се основава на 
разходите за производство. Не е възможно да се дава приоритет на отделни 
участници по отношение на достъпа до мрежата или на подаването на 
електроенергия към мрежата. През следващите години европейските пазари на 
електроенергия ще се отварят все повече за конкуренцията и това развитие не 
трябва да се забавя. Правото на приоритетно подаване на енергия към мрежата би 
изкривило конкуренцията на електроенергийния пазар. Гарантирането на достъпа 
представлява за сметка на това ясно и добро решение, тъй като е в съответствие с 
директивата относно възобновяемите енергийни източници. 
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Изменение 1377
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 
високоефективна когенерация.

заличава се

Or. en

Изменение 1378
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 
високоефективна когенерация.

заличава се

Or. en

Изменение 1379
András Gyürk

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 

заличава се
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високоефективна когенерация.

Or. en

Изменение 1380
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 
високоефективна когенерация.

заличава се

Or. en

Изменение 1381
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 
високоефективна когенерация.

заличава се

Or. en

Изменение 1382
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация.

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация, когато 
електроенергията е произведена от 
съоръжение за когенерация, 
използващо възобновяем източник, 
и/или потреблението на енергия за 
отопление е поне равно на 
произвежданата от съоръжението 
топлинна енергия; 

Or. fr

Изменение 1383
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да
осигуряват приоритетно диспечиране 
на електроенергията от 
високоефективна когенерация.

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации следва 
да подкрепят електроенергията от 
високоефективна когенерация в 
съответствие с вътрешния 
електроенергиен пазар,като се 
ограничават до минимум 
изкривяването на пазара и 
отрицателните въздействия върху 
насърчаването на електричеството 
от възобновяеми енергийни 
източници.

Or. en

Обосновка

Когенерацията следва да получава подкрепа. Но що се отнася до енергийната 
сигурност, създаването на работни места, растежа и смекчаването на последиците 
от изменението на климата, аргументите в подкрепа на когенерацията от 
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възобновяеми източници са по-силни от тези в подкрепа на когенерацията от 
изкопаеми горива. Директивата следва да предвиди подкрепа за всички видове 
когенерация, но без да им предоставя приоритет при подаването на електроенергия, 
които биха били за сметка на добре функциониращи пазари на електроенергия и 
стимули за възобновяеми енергийни източници. По отношение на когенерацията от 
възобновяеми източници приоритет при подаването на електроенергия е предвиден 
вече в Директива 2009/28/EО.

Изменение 1384
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация.

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация пред това на 
електроенергия, произведена от по-
неефективни изкопаеми горива, 
доколкото националната 
електрическа система позволява 
това.

Or. en

Изменение 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация.

в) при диспечирането на 
електрогенериращи инсталации, да 
осигуряват приоритетно диспечиране на 
електроенергията от високоефективна 
когенерация, доколкото сигурното и 
надеждно функциониране на 
националната електрическа система 
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позволява това.

Or. en

Изменение 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Владимир Уручев, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.

Държавите-членки могат по-специално 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на  микро когенерационни 
агрегати, инсталирани от отделни 
граждани, съответните органи 
разглеждат възможността за замяна 
на разрешението с обикновено 
уведомяване на компетентните 
органи. Държавите-членки, които 
предвиждат приоритетен достъп за 
електроенелгия, произведена от 
високоефективна когенерация, както 
и за електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
въвеждат национални правила за 
гарантиране на стабилността на 
енергийната система.

Or. en

Изменение 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-
специално, да улеснят включването 
към електроенергийната мрежова 
система на електроенергия, произведена 
при високоефективна когенерация от 
малки и микро когенерационни 
агрегати.

Държавите-членки улесняват по-
специално включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.
Държавите-челнки насърчават 
мрежовите оператори по-специално 
да приемат прицеса на „инсталиране 
и информиране“ за инсталирането на 
микро когенерационни агрегати, за да 
се опрости и съкрати процедурата по 
разрешаване за отделните граждани 
и монтажници.

Or. en

Обосновка

Премахването на ненужната административна тежест и ускоряването на процеса 
на разрешаване за инсталирането на микро когенерационни агрегати ще насърчи 
развитието и въвеждането на тази важна технология.

Изменение 1388
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.

Държавите-членки могат по-специално 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на микро когенерационни 
агрегати, инсталирани от отделни 
граждани, съответните органи 
въвеждат подходяща процедура на 
обикновено уведомяване на 
компетентния орган.
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Or. en

Изменение 1389
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на микро когенерационни 
агрегати, инсталирани от отделни 
граждани, съответните органи 
въвеждат подходяща процедура на 
обикновено уведомяване на 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Настоящето предложение за изменение има за цел премахване на ненужната 
административна процедура, прилагана спрямо микро когенерационните агрегати, 
инсталирани в отделни помещения, и съответно насърчаване на развитието на тази 
технология.

Изменение 1390
Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 

Държавите-членки могат по-специално 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
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и микро когенерационни агрегати. и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на микро когенерационни 
агрегати, инсталирани от отделни 
граждани, съответните органи 
въвеждат подходяща процедура на 
обикновено уведомяване на 
компетентния орган.

Or. en

Изменение 1391
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, по-специално, 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати.

Държавите-членки могат по-специално 
да улеснят включването към 
електроенергийната мрежова система на 
електроенергия, произведена при 
високоефективна когенерация от малки 
и микро когенерационни агрегати. По 
отношение на микро когенерационни 
агрегати, инсталирани в отделни 
помещения, компетентните органи 
въвеждат процедура на обикновено 
уведомяване.

Or. en

Изменение 1392
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. В градски райони държавите-
членки могат да дават приоритет на 
високоефективни големи инсталации.
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Or. de

Изменение 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това 
е съвместимо с начина на обслужване 
на инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки, за да осигурят –
когато това е съвместимо с начина 
на обслужване на инсталацията за 
високоефективна когенерация, 
възможност, операторите на агрегати за 
високоефективна когенерация и 
организаторите на услуги по 
оптимизация на потреблението да 
предлагат балансиращи услуги и други 
оперативни услуги на равнището на 
операторите на преносни системи или 
операторите на разпределителни 
системи. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Or. en

Изменение 1394
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 

Държавите-членки трябва да 
предприемат подходящи стъпки, за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
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когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

когенерация и организаторите на 
програми за регулиране на 
потреблението на енергия да 
предлагат балансиращи услуги и други 
оперативни услуги на равнището на 
операторите на преносни системи или 
операторите на разпределителни 
системи, когато това е съвместимо с 
начина на обслужване на инсталацията 
за високоефективна когенерация.
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи трябва да осигурят включване 
на подобни услуги в тръжен процес за 
услуги, който да е прозрачен и да 
подлежи на проверка.

Or. fr

Изменение 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки, за да осигурят 
възможност, операторите на агрегати за 
високоефективна когенерация и 
организаторите на услуги по 
оптимизация на потреблението да 
предлагат балансиращи услуги и други 
оперативни услуги на равнището на 
операторите на преносни системи или 
операторите на разпределителни 
системи, когато това е съвместимо с 
начина на обслужване на инсталацията 
за високоефективна когенерация. 
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи трябва да осигурят включване 
на подобни услуги в тръжен процес за 
услуги, който да е прозрачен и да 
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подлежи на проверка.

Or. en

Изменение 1396
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Държавите-членки могат да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация и е технически и 
икономически осъществимо. 
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи трябва да осигурят включване 
на подобни услуги в тръжен процес за 
услуги, който да е прозрачен и да 
подлежи на проверка.

Or. en

Обосновка

За всички допълнителни операции трябва да се вземат предвид и икономическите 
ограничения.

Изменение 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки, за да осигурят 
възможност, операторите на агрегати за 
високоефективна когенерация да 
предлагат балансиращи услуги и други 
оперативни услуги на равнището на 
операторите на преносни системи или 
операторите на разпределителни 
системи, когато това е съвместимо с 
начина на обслужване на инсталацията 
за високоефективна когенерация и е 
икономически осъществимо. 
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи трябва да осигурят включване 
на подобни услуги в тръжен процес за 
услуги, който да е прозрачен и да 
подлежи на проверка.

Or. en

Изменение 1398
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 

Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки, за да осигурят 
възможност, операторите на агрегати за 
високоефективна когенерация да 
предлагат балансиращи услуги и други 
оперативни услуги на равнището на 
операторите на преносни системи или 
операторите на разпределителни 
системи, когато това е съвместимо с 
начина на обслужване на инсталацията 
за високоефективна когенерация и е 
икономически осъществимо. 
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
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осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

системи трябва да осигурят включване 
на подобни услуги в тръжен процес за 
услуги, който да е прозрачен и да 
подлежи на проверка.

Or. en

Изменение 1399
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да 
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен и да подлежи на проверка.

Държавите-членки трябва да 
предприемат подходящи стъпки за да 
осигурят възможност операторите на 
агрегати за високоефективна 
когенерация да предлагат балансиращи 
услуги и други оперативни услуги на 
равнището на операторите на преносни 
системи или операторите на 
разпределителни системи, когато това е 
съвместимо с начина на обслужване на 
инсталацията за високоефективна 
когенерация. Операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи трябва да 
осигурят включване на подобни услуги 
в тръжен процес за услуги, който да е 
прозрачен, недискриминационен и да 
подлежи на проверка.

Or. ro

Изменение 1400
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Където това е уместно, държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи да насърчават 
разполагането на инсталации за 
високоефективна когенерация в 
близост до области с подобно 
потребление, чрез намаляване на 
таксите за свързване и използване на 
системата.

заличава се

Or. en

Изменение 1401
András Gyürk

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Където това е уместно, държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи да насърчават 
разполагането на инсталации за 
високоефективна когенерация в 
близост до области с подобно 
потребление, чрез намаляване на 
таксите за свързване и използване на 
системата.

заличава се

Or. en

Изменение 1402
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Където това е уместно, държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи да насърчават разполагането на 
инсталации за високоефективна 
когенерация в близост до области с 
подобно потребление, чрез намаляване 
на таксите за свързване и използване на 
системата.

Където това е уместно, държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи да насърчават разполагането на 
инсталации за високоефективна 
когенерация в близост до области с 
подобно потребление на топлинна 
енергия, чрез намаляване на таксите за 
свързване и използване на системата.

Or. en

Изменение 1403
András Gyürk

Предложение за директива
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
разрешат на производителите на 
електроенергия от високоефективна 
когенерация, желаещи да бъдат 
присъединени към мрежата, да 
обявят търг за техническото 
осъществяване на присъединяването.

заличава се

Or. en

Изменение 1404
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да разрешат 
на производителите на електроенергия 

7. Държавите-членки могат да разрешат 
на производителите на електроенергия 
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от високоефективна когенерация, 
желаещи да бъдат присъединени към 
мрежата, да обявят търг за техническото 
осъществяване на присъединяването.

от високоефективна когенерация, 
желаещи да бъдат присъединени към 
мрежата, да обявят търг за техническото 
осъществяване на присъединяването.
При това следва да бъдат включени 
определените от мрежовите 
оператори технически стандарти и 
стандарти за безопасност

Or. de

Изменение 1405
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 12 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В контекста на бъдещите 
национални планове за действие 
относно въвеждането на 
интелигентни електроенергийни 
мрежи държавите-членки следва да 
обяснят подробно как програмите за 
регулиране на потреблението на 
енергия могат да бъдат интегрирани 
в енергийните пазари, особено на 
местно и регионално равнище, и да 
предоставят подробности относно 
внедряването на технологии, 
улесняващи свързването на сгради и 
промишлени обекти към енергийната 
мрежа.

Or. fr

Изменение 1406
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 12 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Като част от бъдещите 
национални планове за действие с 
цели за прилагане на интелигентни 
мрежи държавите-членки 
разработват информация относно 
това как ресурсите на потреблението 
биха могли да бъдат интегрирани в 
регионалните пазари на 
електроенергия, като включват 
подробности относно използването 
на технологии, улесняващи 
свързването на ресурсите на 
потреблението към енергийната 
мрежа при крайните потребители.

Or. en

Изменение 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране 
или еквивалентни квалификационни 
схеми на доставчиците на енергийни 
услуги, енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на квалификационни схеми на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.
Държавите-членки проверяват до 
каква степен различните системи за 
образование и квалификация 
предоставят необходимите познания.
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Or. de

Изменение 1408
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране или 
еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране или 
еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.
Подробностите относно тези схеми 
за сертифициране или 
квалификационни схеми са посочени в 
приложение XIIIa.

Or. fr

Изменение 1409
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки 
трябва да осигурят в срок до 
1 януари 2014 г. наличие на схеми за 
сертифициране или еквивалентни 

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки 
осигуряват, когато преценят за 
необходимо, в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране или 
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квалификационни схеми на 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 1410
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност 
и надеждност, държавите-членки трябва 
да осигурят в срок до 1 януари 2014 г. 
наличие на схеми за сертифициране или 
еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

1. С оглед да се постигне високо ниво на 
техническа компетентност, обективност, 
ефективност и надеждност, 
държавите-членки трябва да осигурят в 
срок до 1 януари 2014 г. наличие на 
схеми за сертифициране или 
еквивалентни квалификационни схеми 
на доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително за 
монтажници на сградни компоненти 
съгласно определението в член 2, 
параграф 9 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. ro

Изменение 1411
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 13 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако се въвежда нова схема, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че тя е в съответствие 
със схемите и практиките, които 
вече се прилагат на национално 
равнище, в сътрудничество със 
заинтересованите участници.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид сложността на схемите за сертифициране за малките 
предприятия, при никакви обстоятелства не следва да се въвеждат нови схеми в 
ущърб на съществуващите схеми за професионални квалификации, които гарантират 
уменията на специалистите.

Изменение 1412
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до схемите 
за сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1, 
и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията във връзка със сравнения 
между тези схеми и тяхното признаване.

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до схемите 
за сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1, 
и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията във връзка със сравнения 
между тези схеми и тяхното признаване
в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации за 
регламентираните професии.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид сложността на схемите за сертифициране за малките 
предприятия, при никакви обстоятелства не следва да се въвеждат нови схеми в 
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ущърб на съществуващите схеми за професионални квалификации, които гарантират 
уменията на специалистите.

Изменение 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до 
схемите за сертифициране или 
еквивалентните квалификационни 
схеми по параграф 1, и да сътрудничат 
помежду си и с Комисията във връзка 
със сравнения между тези схеми и 
тяхното признаване.

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до 
квалификационните схеми по 
параграф 1 и да сътрудничат помежду 
си и с Комисията във връзка със 
сравнения между тези схеми и тяхното 
признаване. Това не засяга Директива 
2005/36/ЕО.

Or. de

Изменение 1414
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
осигуряват публичен достъп до схемите 
за сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1, 
и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията във връзка със сравнения 
между тези схеми и тяхното 
признаване.

2. Държавите-членки осигуряват 
публичен достъп до схемите за 
сертифициране или еквивалентните 
квалификационни схеми по параграф 1 
и признават взаимно схемите си. 

Or. en
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Изменение 1415
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като алтернатива държавите–
членки, в които вече съществуват 
списъци на доставчици на енергийни 
доставки, енергийни одити и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, могат да избират от 
тези съществуващи списъци и 
гарантират, че приемането в списъка 
на доставчици е възможно само въз 
основа на определена квалификация и 
при определени условия, за да се 
осигури високо равнище на техническа 
компетентност, обективност и 
надеждност.

Or. de

Обосновка

ВВ много държави-членки съществуват вече списъци на доставчици на енергийни 
доставки, енергийни одити и мерки за подобряване на енергийната ефективност.
Въвеждането на нови схеми за сертифициране вместо използването на вече 
съществуващи би представлявало допълнителна бюрокрация.

Изменение 1416
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Вече съществуващи схеми за 
сертифициране или еквивалентни 
квалификационни схеми за 
доставчиците на енергийни услуги, 
енергийни одити и други мерки за 
подобряване на енергийната 
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ефективност, които отговарят на 
изискванията за постигане на високо 
равнище на техническа 
компетентност, обективност и 
надеждност, трябва да бъдат 
признати за такива.

Or. de

Обосновка

Много предприятия вече използват схеми за сертифициране или еквивалентни 
квалификационни схеми за контролиране на енергопотреблението си. Предприятието 
следва да има възможността индивидуално да решава коя схема да използва според 
своите специфични дадености и нужди. Целта следва да бъде предотвратяване на 
дублирането на дейности, както и рационализиране на отчетността.

Изменение 1417
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информиране, осведомяване и 
обучение

1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно наличните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка е 
прозрачна и се разпространява 
широко и активно до всички 
заинтересовани участници на пазара, 
включително потребители, 
строители, архитекти, инженери, 
инспектори по околната среда и 
монтажници на строителни 
елементи съгласно определенията от 
Директива 2010/31/ЕС. Те 
гарантират, че банките и другите 
финансови институции са 
информирани относно 
възможностите за участие във 
финансирането на мерки за 
подобряване на енергийната 
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ефективност.
2. Държавите-членки установяват 
съответни условия и стимули за 
пазарните оператори за 
предоставянето на подходяща и 
целева информация и консултация на 
потребителите на енергия относно 
енергийната ефективност.
3. Държавите-членки, с участието на 
заинтересовани лица, включително 
местни и регионални органи, 
разработват подходящи 
информационни, осведомителни и 
обучителни програми, с цел да 
информират гражданите за ползите 
и практическите особености на 
приемането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност.
4. Комисията гарантира обмена и 
широкото разпространение на 
информацията относно най-добрите 
практики в областта на 
енергоспестяването в държавите-
членки.

Or. en

Изменение 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация и обучение
1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно наличните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка е 
прозрачна и се разпространява 
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широко и активно до всички 
заинтересовани участници на пазара, 
включително потребители, 
строители, архитекти, инженери, 
инспектори по околната среда и 
монтажници на строителни 
елементи съгласно определенията от 
Директива 2010/31/ЕС. Те 
гарантират, че банките и другите 
финансови институции са 
информирани относно 
възможностите за участие, 
включително чрез установяване на 
публично-частни партньорства, във 
финансирането на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.
2. Държавите-членки установяват 
съответни условия и стимули за 
пазарните оператори за 
предоставянето на подходяща и 
целева информация и консултация на 
потребителите на енергия относно 
енергийната ефективност.
3. Държавите-членки, с участието на 
заинтересовани лица, включително 
местни и регионални органи, 
разработват подходящи 
информационни, осведомителни и 
обучителни програми, с цел да 
информират гражданите за ползите 
и практическите особености на 
приемането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност. 
4. Комисията гарантира обмена и 
широкото разпространение на 
информацията относно най-добрите 
практики в областта на 
енергоспестяването в държавите-
членки.

Or. en
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Изменение 1419
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Държавите-членки гарантират, че 
информацията относно наличните 
механизми за енергийна ефективност 
и финансовата и правна рамка е 
прозрачна и се разпространява 
широко и активно до всички 
заинтересовани участници на пазара, 
включително потребители, 
строители, архитекти, инженери, 
инспектори по околната среда и 
монтажници на строителни 
елементи съгласно определенията от 
Директива 2010/31/ЕС. Те 
гарантират, че банките и другите 
финансови институции са 
информирани относно 
възможностите за участие във 
финансирането на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност.
1б. Държавите-членки установяват 
съответни условия и стимули за 
пазарните оператори за 
предоставянето на подходяща и 
целева информация и консултация на 
потребителите на енергия относно 
енергийната ефективност.
1в. Държавите-членки, с участието 
на заинтересовани лица, включително 
местни и регионални органи, 
разработват подходящи 
информационни, осведомителни и 
обучителни програми, с цел да 
информират гражданите за ползите 
и практическите особености на 
приемането на мерки за подобряване 
на енергийната ефективност.
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1г. Комисията гарантира обмена и 
широкото разпространение на 
информацията относно най-добрите 
практики в областта на 
енергоспестяването в държавите-
членки.

Or. en

Изменение 1420
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публично оповестяване, проверка и 
редовно актуализиране на списък на 
доставчиците на енергийни услуги и 
на предлаганите от тях услуги;

а) публично оповестяване, проверка и 
редовно актуализиране на списък на 
акредитираните дружества за
енергийни услуги и на предлаганите от 
тях услуги;

Or. en

Изменение 1421
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публично оповестяване, проверка и 
редовно актуализиране на списък на 
доставчиците на енергийни услуги и на 
предлаганите от тях услуги;

a) публично оповестяване, 
популяризиране, проверка и редовно 
актуализиране на списък на 
доставчиците на енергийни услуги и на 
предлаганите от тях услуги;

Or. ro
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Изменение 1422
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) гарантиране, че когато подобни 
доставчици са включени в публичен 
списък, те притежават умения, 
познания и обучение в необходимата 
степен;

Or. en

Изменение 1423
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) отстраняване на регулаторните и 
нерегулаторните бариери, които 
възпрепятстват  използването на 
договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат и други модели 
за финансиране от страна на трети 
лица на мерки за енергоспестяване;

Or. en

Изменение 1424
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 

б) насърчаване на публичните органи 
да използват договори за 
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в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

енергоспестяване с гарантиран 
резултат при извършването на 
реновиране на сгради и осигуряване на 
примерни договори за енергоспестяване 
с гарантиран резултат въз основа на 
анализ на разходите и ползите за 
целия жизнен цикъл, като 
същевременно се насърчават 
дългосрочни договори, които 
осигуряват по-голямо спестяване на 
енергия; те следва да съдържат поне 
точките, посочени в Приложение XIII;

Or. en

Обосновка

Публичните органи следва да се насърчават да сключват дългосрочни договори, които 
осигуряват по-голямо спестяване на енергия, и да избягват повърхностното 
реновиране, което се изплаща за по-кратко време, но би могло да доведе до ефекта на 
блокиране.

Изменение 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния и частния сектор, въз 
основата на разходите през жизнения 
цикъл и разходите за услугите, като 
същевременно се насърчават 
дългосрочните договори, осигуряващи 
по-големи спестявания; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

Or. ro
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Изменение 1426
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор въз основа на 
разходите и ползите за целия жизнен 
цикъл, като се насърчават 
дългосрочни договори, които 
осигуряват по-голямо спестяване; те 
следва да съдържат поне точките, 
посочени в Приложение XIII;

Or. en

Изменение 1427
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор въз основа на 
разходите и ползите за целия жизнен 
цикъл, като се насърчават 
дългосрочни договори, които 
осигуряват по-голямо спестяване; те 
следва да съдържат поне точките, 
посочени в Приложение XIII;

Or. en

Изменение 1428
Britta Thomsen
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор въз основа на 
разходите и ползите за целия жизнен 
цикъл, като се насърчават 
дългосрочни договори, които 
осигуряват по-голямо спестяване; те 
следва да съдържат поне точките, 
посочени в Приложение XIII;

Or. en

Обосновка

Дружествата за енергийни услуги (ESCOs) следва да се насърчават да сключват 
дългосрочни договори, които осигуряват по-голямо спестяване, и да избягват 
повърхностно реновиране, което се изплаща за по-кратко време, но оставя 
неизползван голям потенциал за спестяване.

Изменение 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
в публичния сектор; те следва да 
съдържат поне точките, посочени в 
Приложение XIII;

б) осигуряване на примерни договори за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 
(контрактинг) в публичния сектор; те 
следва да съдържат поне точките, 
посочени в Приложение XIII;

Or. de

Изменение 1430
Antonio Cancian
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на сътрудничеството 
между публичните органи и 
независимите оператори, мрежи и 
технологични платформи, за да се 
подпомогне постигането на 
съответствие между предлагането и 
търсенето на енергийни услуги чрез 
прилагането на програми за 
ефективност и/или приемането на 
схеми за управление на енергията; 

Or. it

Изменение 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) гарантиране, че публичните орган 
разглеждат възможността за 
използване на енергийни услуги, 
включително договори за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат; 

Or. en

Изменение 1432
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на разработването на г) насърчаване на разработването на 
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доброволни етикети за качество; етикети за качество;

Or. en

Изменение 1433
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разпространение на информация за 
финансовите инструменти,
стимулите, безвъзмездната помощ и
заемите за подпомагане на проекти за 
енергийни услуги.

д) насърчаване наличието на 
финансови инструменти, стимули, 
безвъзмездна помощ и заеми за 
подпомагане на проекти за енергийни 
услуги и разпространение на ясна и 
леснодостъпна информация относно 
тези схеми за подпомагане.

Or. en

Изменение 1434
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) оказване на подкрепа за 
независимите посредници на пазара, 
мрежите и платформите, които 
осъществяват програми за 
стимулиране на пазарното развитие 
на услуги за енергийна ефективност 
както от страна на търсенето, така 
и от страна на предлагането, и които 
свързват търсенето и предлагането 
на услуги за енергийна ефективност. 

Or. en
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Изменение 1435
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) насърчаване на финансова 
подкрепа за МСП и ESCOs, 
осъществяващи дългосрочни 
инвестиции в енергийна ефективност 
от името на МСП, чрез: целеви 
държавни фондове, гаранции по 
кредити, нисколихвени заеми, 
предвидени специално за енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Изменение 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) насърчаване на финансова 
подкрепа за МСП и ESCOs, 
осъществяващи дългосрочни 
инвестиции в енергийна ефективност 
от името на МСП, чрез: целеви 
държавни фондове, гаранции по 
кредити, нисколихвени заеми, 
предвидени специално за енергийна 
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ефективност.

Or. en

Изменение 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) въвеждане на задължителни 
правила с цел на нововъзникващи 
пазари за енергийни услуги да не се 
стига до изкривяване на 
конкуренцията в ущърб на малките 
предприятия;

Or. de

Изменение 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) насърчаване на пряка или непряка 
финансова подкрепа за МСП с цел 
стимулиране на дългосрочни 
инвестиции в енергийна 
ефективност.

Or. en

Изменение 1439
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставяне на необходимата 
техническа помощ в сътрудничество 
със съществуващите посреднически 
организации на предприятията.

Or. fr

Обосновка

Индивидуалната подкрепа, предоставяна чрез структурирани действия от страна на 
организации, представляващи малки предприятия, е от съществено значение, за да се 
улесни прилагането на политиките за енергийна ефективност в малките и микро-
предприятия.

Изменение 1440
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) насърчаване на публичните органи 
да използват договори за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат в проекти, насочени към 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. fr

Изменение 1441
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) разработване на иновативни 
модели за финансиране, за да имат 



PE475.983v01-00 100/119 AM\883845BG.doc

BG

възможност подходящите МСП и 
занаятчиите да предлагат договори 
за енергоспестяване с гарантиран 
резултат;

Or. en

Изменение 1442
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) насърчаване ролята на 
дружествата за продажба на енергия 
на дребно и енергоразпределителните 
предприятия на пазара на енергийни 
услуги.

Or. en

Изменение 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) установяване на работна група 
от представители на 27-те държави-
членки и на Европейската комисия, 
която да има за цел да улеснява 
обмена на най-добри практики за 
насърчаване на пазара на енергийни 
услуги;

Or. en
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Изменение 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
от обучението и създаването на 
работни места се възползват и 
мъжете, и жените, като насочат 
внимание към промяната на 
сегрегацията по полов признак на 
пазара на труда в сектора на 
енергетиката.

Or. en

Изменение 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки разработват 
национални стратегии за насърчаване 
и осъществяване на ефективно 
използване на енергията в дома. Тези 
стратегии включват създаването на 
единно контактно звено за 
консултиране и акредитирани 
доставчици, както е посочено в 
членове 13 и 14. Държавите-членки 
могат също така да използват редица 
инструменти за стимулиране на 
промяна на поведението по 
последователен начин, в т.ч.: 
фискални стимули, достъп до 
финансиране, безвъзмездна помощ или 
субсидии, предоставяне на 
информация, пилотни проекти, 
действия на работното място, 
минимални стандарти за продукти и 
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услуги.
Тези стратегии включват програма за 
ангажиране на потребителите с 
въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди чрез осведомяване 
по: разходно ефективните и лесно 
постижими промени в използването 
на енергия и информация относно 
мерките за енергийна ефективност.
На всеки три години държавите-
членки включват в докладите по член 
19, параграф 2 доклад относно 
напредъка по тези стратегии.

Or. en

Изменение 1446
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да оценяват и 
предприемат подходящи мерки за 
отстраняване на регулаторните и 
нерегулаторни препятствия пред 
енергийната ефективност, по-специално 
по отношение на:

Държавите-членки трябва да оценяват и 
предприемат подходящи мерки за 
отстраняване на регулаторните, 
административните и нерегулаторни 
препятствия пред енергийната 
ефективност, по-специално по 
отношение на:

Or. ro

Изменение 1447
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпределянето на стимулите между а) разпределянето на стимулите между 
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собствениците и наемателите на сгради 
или помежду собствениците, с оглед да 
се гарантира, че тези страни не са 
възпирани да предприемат инвестиции 
за подобряване на енергийната 
ефективност (каквито в противен 
случай биха осъществили), от факта, 
че няма да получат индивидуално 
всички ползи или поради липсата на 
правила за разпределяне на разходите и 
ползите помежду им;

собствениците и наемателите на сгради 
или помежду собствениците, с оглед да 
се гарантира, че тези страни не са 
възпирани да предприемат инвестиции 
за подобряване на енергийната 
ефективност от факта, че няма да 
получат индивидуално всички ползи,
или поради липсата на правила за 
разпределяне на разходите и ползите 
помежду им;

Or. en

Изменение 1448
Henri Weber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правните и регулаторни разпоредби, 
както и административни практики във 
връзка с публичните покупки, 
годишните бюджети и счетоводството, с 
оглед да се гарантира, че отделните 
публични органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

б) правните, фискални и регулаторни 
разпоредби, както и административни 
практики във връзка с публичните 
покупки, годишните бюджети и 
счетоводството, с оглед да се гарантира, 
че отделните публични органи не биват 
възпирани да осъществяват инвестиции 
за подобряване на енергийната 
ефективност и минимизиране на 
очакваните разходи на база 
цялостния жизнен цикъл на сградата 
или оборудването.

Or. fr

Изменение 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1– буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правните и регулаторни разпоредби, 
както и административни практики във 
връзка с публичните покупки, 
годишните бюджети и счетоводството, с 
оглед да се гарантира, че отделните 
публични органи не биват възпирани да
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

б) правните, регулаторните и
фискалните разпоредби, както и 
административни практики във връзка с 
публичните покупки, годишните 
бюджети и счетоводството, с оглед да се 
гарантира, че отделните публични 
органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността и да 
използват договори за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат и други механизми за 
финансиране от страна на трети 
лица въз основа на дългосрочни 
договори;

Or. en

Изменение 1450
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правните и регулаторни разпоредби, 
както и административни практики във 
връзка с публичните покупки, 
годишните бюджети и
счетоводството, с оглед да се 
гарантира, че отделните публични 
органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

б) правните, регулаторните и
фискалните разпоредби, разработени 
специално за развитието на 
енергийната ефективност, както и 
административни практики във връзка с 
публичните покупки, годишните 
бюджети и счетоводните правила във 
връзка с частните инвестиции, и с 
оглед да се гарантира, че отделните 
публични органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

Or. en
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Обосновка

В тясна връзка с финансовите и фискалните механизми за подкрепа, необходими за 
преодоляване на препятствията пред енергийната ефективност, трябва да се 
подчертае значението на отворените и актуализирани списъци на надеждни 
доставчици на енергийни услуги, за да бъдат насърчавани крайните потребители да 
установяват връзка с технически и оперативни партньори, на които може да се има 
пълно доверие по отношение на целите за енергоспестяване. Точната и навременна 
информация за ESCOs, доставчиците на енергийни услуги и осъществяваните от тях 
мерки е основен приоритет за крайните потребители.

Изменение 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правните и регулаторни разпоредби, 
както и административни практики във 
връзка с публичните покупки, 
годишните бюджети и счетоводството, с 
оглед да се гарантира, че отделните 
публични органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

б) правните, регулаторни и фискални
разпоредби, както и административни 
практики във връзка с публичните 
покупки, годишните бюджети и 
счетоводството, с оглед да се гарантира, 
че отделните публични органи не биват 
възпирани да осъществяват инвестиции 
за подобряване на ефективността.

Or. fr

Изменение 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правните и регулаторни разпоредби, 
както и административни практики във 
връзка с публичните покупки, 
годишните бюджети и счетоводството, с 
оглед да се гарантира, че отделните 
публични органи не биват възпирани да 

б) правните, регулаторните и
фискалните разпоредби, както и 
административни практики във връзка с 
публичните покупки, годишните 
бюджети и счетоводството, с оглед да се 
гарантира, че отделните публични 
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осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

органи не биват възпирани да 
осъществяват инвестиции за 
подобряване на ефективността.

Or. en

Изменение 1453
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) правните и регулаторни 
разпоредби, фискалните бариери и 
административни практики във 
връзка със закупуването, 
инсталирането, разрешението и 
свързването към мрежата на малки 
енергийни генератори, с оглед да се 
гарантира, че домакинствата или 
групите от домакинства не биват 
възпирани да използват 
микротехнологии за производството 
на енергия.

Or. en

Изменение 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) правните и регулаторни 
разпоредби, фискалните бариери и 
административни практики във 
връзка със закупуването, 
инсталирането, разрешението и 
свързването към мрежата на малки 
енергийни генератори, с оглед да се 
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гарантира, че домакинствата или 
групите от домакинства не биват 
възпирани да използват 
микротехнологии за производството 
на енергия.

Or. en

Изменение 1455
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правните и регулаторните 
разпоредби, които ненужно или 
прекомерно ограничават 
използването на финансови 
инструменти, създадени с цел 
насърчаване на намаляването на 
потреблението на енергия чрез 
договори за енергийни услуги или 
насърчаване на други мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, като например 
договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат.

Or. fr

Изменение 1456
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) след обстойно проучване на 
напредъка в областта на енергийната 
ефективност, през 2014 г. 
Европейската комисия ще предложи 
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правни актове, задължаващи 
държавите-членки да разработят 
национални мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в 
областта на частния сграден фонд.

Or. de

Обосновка

88 % от съществуващите в ЕС сгради са частна собственост. Тъй като те 
разполагат с голям потенциал по отношение на повишаването на енергийната 
ефективност, Европейската комисия трябва да гарантира със задължителни правни 
актове, че и за частния сграден фонд съществуват национални планове и мерки за 
повишаване на енергийната ефективност.

Изменение 1457
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) изискване 
енергоразпределителните 
предприятия да преразглеждат 
тарифите си, за да гарантират, че 
стойността на пределните 
допълнителни единици консумирано 
електричество или газ е по-висока от 
първоначалния блок консумирани 
единици, за да се стимулират 
потребителите да бъдат по-
ефективни и да не консумират повече, 
отколкото им е нужно;

Or. en

Изменение 1458
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) ангажиране на заинтересованите 
лица, в т.ч. местните и регионалните 
органи, с разработването на 
национални комуникационни планове 
за информиране на гражданите за 
ползите и практическите особености 
на приемането на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност, включително чрез 
въвеждане на интелигентни 
измервателни уреди.

Or. en

Изменение 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) правните и регулаторни 
разпоредби, които ненужно или 
прекомерно възпрепятстват или 
ограничават енергийните дружества 
да предлагат услуги за енергийна 
ефективност или използването на 
иновативни модели на финансиране 
от страна на трети лица за 
предоставяне на енергоспестяващи 
мерки;

Or. en

Изменение 1460
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) правните и регулаторни 
разпоредби, които възпрепятстват 
или ограничават възможността да се 
учредяват групи от независими МСП, 
които да могат да предоставят по-
сложни типове договори като напр. 
договори за енергоспестяване с 
гарантиран резултат.

Or. en

Изменение 1461
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) правните и регулаторни 
разпоредби, които възпрепятстват 
или ограничават възможността да се 
учредяват групи или консорциуми от 
независими МСП, които да могат да 
предоставят по-сложни типове 
договори като напр. договори за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат.

Or. en

Изменение 1462
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) ограниченията за енергийните 
дружества, които им пречат да 
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предлагат услуги за енергийна 
ефективност, с оглед гарантиране на 
равни условия за участие на пазара;

Or. en

Изменение 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) определяне на схеми за 
освобождаване от Пакта за 
стабилност и растеж за инвестиции 
в енергийна ефективност, направени 
от публичните органи.

Or. en

Изменение 1464
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) насърчаване на мерки, 
предназначени за постигане на 
дългосрочно спестяване, или на 
структурирани програми.

Or. en

Изменение 1465
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 - буква б б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б б) преразглеждане на облагането с 
ДДС на потреблението на 
електричество в сектора на 
домакинствата, за да се прецени дали 
променливи и увеличаващи се ставки 
на ДДС биха стимулирали по-висока 
ефективност и намалено 
потребление, без да се засегне 
енергийната бедност;

Or. en

Изменение 1466
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, създаване на 
публични фондове за енергийна 
ефективност, до които всички 
квалифицирани доставчици на услуги 
да имат преференциален достъп,
отмяна или изменение на правни или 
регулаторни разпоредби или приемане 
на указания и тълкувателни съобщения. 
Тези мерки могат да бъдат съчетани с 
осигуряване на обучение, 
професионална подготовка и 
специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Or. en

Обосновка

В тясна връзка с финансовите и фискалните механизми за подкрепа, необходими за 
преодоляване на препятствията пред енергийната ефективност, трябва да се 
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подчертае значението на отворените и актуализирани списъци на надеждни 
доставчици на енергийни услуги, за да бъдат насърчавани крайните потребители да 
установяват връзка с технически и оперативни партньори, на които може да се има 
пълно доверие по отношение на целите за енергоспестяване. Точната и навременна 
информация за ESCOs, доставчиците на енергийни услуги и осъществяваните от тях 
мерки е основен приоритет за крайните потребители.

Изменение 1467
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност. При това 
винаги трябва да е гарантирана 
защитата на собствеността, 
залегнала в конституцията.

Or. de

Обосновка

За налагане на реновиране за повишаване на енергийната ефективност не трябва 
например да се стига до експроприация.

Изменение 1468
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби или приемане на указания и 
тълкувателни съобщения. Тези мерки 
могат да бъдат съчетани с осигуряване 
на обучение, професионална подготовка 
и специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Гореспоменатите мерки за отстраняване 
на препятствията могат да включват 
осигуряване на стимули, отмяна или 
изменение на правни или регулаторни 
разпоредби, приемане на указания и 
тълкувателни съобщения или 
опростяване на административните 
процедури. Тези мерки могат да бъдат 
съчетани с осигуряване на обучение, 
професионална подготовка и 
специфична информация, както и 
техническо съдействие в областта на 
енергийната ефективност.

Or. ro

Изменение 1469
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки включват:
а) прилагането на програми за 
информиране на специалистите 
относно действащите правила и 
наличните финансови механизми и 
механизми за подкрепа;
б) разработването на програми за 
обучение на специалисти в сектора на 
строителството относно новите 
техники за екологично строителство, 
екологичните материали и новите 
подходи за оценка на енергийните 
характеристики на сградите, с цел да 
се увеличи тяхната роля в 
предлагането на инструкции и 
консултации на физически лица и 
предприятия.
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Or. fr

Изменение 1470
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки се стремят да 
обърнат внимание на 
несъответствието между 
стартирането на мерки за енергийна 
ефективност в наеманите от 
частния сектор сгради и в заеманите 
от собственици сгради.

Or. en

Обосновка

Анализът показва, че собствениците, заемащи собствените си сгради, са значително 
по-активни в осъществяването на мерки за енергийна ефективност в сравнение със 
сградите, отдавани под наем, където се наблюдава липса на стимули за инвестиране 
както от страна на собственика, така и от страна на  наемателя.

Изменение 1471
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки, съвместно с 
всички оператори и регионални и 
местни органи, развиват подходящи 
програми за професионално обучение и 
насърчават разпространението на 
иновативни технологии, с цел 
оптимизиране на потенциала за 
енергийна ефективност. Гражданите 
следва да бъдат точно информирани 
за ползите, произтичащи от мерките 
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за увеличаване на енергийната
ефективност.

Or. es

Обосновка

Професионалното обучение на операторите е основно изискване за постигането на 
целите на енергийната ефективност, особено в сектора на реновиране на сгради.

Изменение 1472
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки забраняват 
затварянето на вентилационните 
отвори в асансьорните шахти или 
машинните отделения по време на 
изпитванията за пропускливост и ги 
заменят с модерни вентилационни 
решения.

Or. en

Обосновка

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Изменение 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Владимир Уручев, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj
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Предложение за директива
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 a (нов)

Фондове и механизми на финансиране
1. Без да се засягат членове 107 и 108 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, държавите-членки 
могат да създадат фонд или фондове 
за субсидиране на програми и мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност и за насърчаване на 
развитието на пазара на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност. Тези мерки могат да 
включват насърчаване на енергийния 
одит и финансовите инструменти за 
енергоспестяване. Фондът, наред с 
другите източници, може да включва 
приходи, придобити от сделки по 
линия на схемата за търговия с 
емисии.
2. Когато средствата се насочват за 
субсидиране на прилагането на мерки 
за подобряване на енергийната 
ефективност, достъпът до 
средствата следва да се обвърже с 
условието за действително постигане 
на енергоспестяване или подобряване 
на енергийната ефективност. 
Посочените постижения се доказват 
с подходящи средства, като 
сертификати за енергийни 
характеристики за сградите или 
енергийни етикети за продуктите.

Or. en

Изменение 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Предложение за директива
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a (нов)
Фондове и схеми за финансиране

Комисията редовно прави преглед на 
функционирането и въздействието на 
Европейския фонд за енергийна 
ефективност, създаден с Регламент 
(ЕС) № 1233/2010, с цел да извърши 
оценка на неговата ефективност и да 
определи дали следва да бъдат 
разпределени допълнителни ресурси 
към този финансов инструмент, 
чиято цел е да подкрепя инициативи 
за насърчаване на енергийната 
ефективност.

Or. it

Изменение 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 a (нов)

Фондове и механизми на финансиране
Държави-членки, които въвеждат 
стимули за насърчаване на мерки за 
повишаване на енергийната 
ефективност следва да следят за 
това, всички доставчици на такива 
мерки да имат равен достъп до 
предвидените стимули;

Or. de
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Изменение 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, регионите и 
общините следва да предлагат и 
подкрепят формули за енергийни 
доставки на областно или градско 
равнище, така че инвестираните 
суми да облагодетелстват 
мнозинството от жителите, а 
печалбите от публичните 
инвестиции да се споделят.

Or. es


