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Изменение 1478
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
отчитат очакваните бъдещи 
промени в микса на горива и 
ефективността на производството 
на електричество при определянето 
на коефициента за първична енергия 
на електричеството.

Or. en

Обосновка

Коефициентът 2,5 вече е остарял и не е подходящ за оценяване на резултатите до 
2020 г., когато значително повече нисковъглеродни и безвъглеродни мощности ще са 
навлезли в микса на горива за производство на електричество. Определянето на 
примерен коефициент 2,5 би могло да стимулира преминаване от електричество към 
отопление с изкопаеми горива и да намали възможностите за нисковъглеродни и 
енергийноефективни технологии като термопомпи и електрически превозни средства. 
В резултат биха могли да се увеличат и емисиите на парникови газове.

Изменение 1479
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение държавите-членки 
могат да прилагат коефициент 1 за 
първична енергия на 
електричеството, когато оценяват 
енергийно ефективни мерки в 
обстоятелства, при които това би 
избегнало нетно увеличение на 
емисиите на парникови газове.



PE475.997v01-00 4/111 AM\884003BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Коефициентът 2,5 вече е остарял и не е подходящ за оценяване на резултатите до 
2020 г., когато значително повече нисковъглеродни и безвъглеродни мощности ще са 
навлезли в микса на горива за производство на електричество. Определянето на 
примерен коефициент 2,5 би могло да стимулира преминаване от електричество към 
отопление с изкопаеми горива и да намали възможностите за нисковъглеродни и 
енергийноефективни технологии като термопомпи и електрически превозни средства. 
В резултат биха могли да се увеличат и емисиите на парникови газове.

Изменение 1480
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да въведе система 
на взаимно признаване на 
енергоспестяванията, постигнати в 
съответствие с националните схеми 
за задължения за енергийна 
ефективност по член 6, параграф 9.

заличава се

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да формулира 
методика за икономически анализ, 
спомената в член 10, параграф 9.
Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да преразгледа 
хармонизираните референтни 
стойности на к.п.д., споменати в член 
10, параграф 10, третия нов ред.

Or. en

Обосновка

Предвид значителните различия в лихвените проценти в държавите-членки може да 
не е подходящо да се използва една методология за всички.
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Изменение 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да въведе система 
на взаимно признаване на 
енергоспестяванията, постигнати в 
съответствие с националните схеми 
за задължения за енергийна 
ефективност по член 6, параграф 9.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Една система, основана на взаимно признаване на енергоспестяванията, би била 
тромава от административна гледна точка и много скъпа. 

Изменение 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да въведе система 
на взаимно признаване на 
енергоспестяванията, постигнати в 
съответствие с националните схеми 
за задължения за енергийна 
ефективност по член 6, параграф 9.

заличава се

Or. en
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Изменение 1483
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да въведе система на взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
постигнати в съответствие с 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 6, 
параграф 9.

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да въведе хармонизиран модел 
на изчисление за целите на 
измерването, мониторинга и 
верифицирането на 
енергоспестяването, постигнато на 
първо място чрез мерки и програми за 
подобряване на енергийната 
ефективност при всички крайни 
потребители, посочени в член 6.

Or. en

Изменение 1484
András Gyürk

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да въведе система на взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
постигнати в съответствие с 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 6, 
параграф 9.

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да въведе система на взаимно 
признаване на енергоспестяванията, 
постигнати в съответствие с 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 6, 
параграф 10.

Or. en

Изменение 1485
András Gyürk
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да формулира 
методика за икономически анализ, 
спомената в член 10, параграф 9.

заличава се

Or. en

Изменение 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да формулира методика за 
икономически анализ, спомената в 
член 10, параграф 9.

Комисията се оправомощава да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 18, 
с който да формулира обща рамка за 
осъществяване на икономическия
анализ, както е посочено в член 10, 
параграф 9.

Or. ro

Изменение 1487
András Gyürk

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 18, с който да преразгледа 
хармонизираните референтни 
стойности на к.п.д., споменати в член 
10, параграф 10, третия нов ред.

заличава се
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Изменение 1488
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 18, с цел 
адаптиране към техническия прогрес 
на стойностите, изчислителните 
методи, примерните коефициенти за 
първична енергия и изискванията в 
Приложения I—XV и да адаптира 
към конкурентните условия 
изискванията за енергийна 
ефективност, посочени в 
Приложение III.

заличава се

Or. de

Изменение 1489
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 18, с цел 
адаптиране към техническия прогрес на 
стойностите, изчислителните методи, 
примерните коефициенти за първична 
енергия и изискванията в Приложения 
I—XV и да адаптира към 
конкурентните условия изискванията 
за енергийна ефективност, посочени в 
Приложение III.

2. Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 18, с цел 
адаптиране към техническия прогрес на 
стойностите, изчислителните методи, 
примерните коефициенти за първична 
енергия и изискванията в Приложения 
I—XV.
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Or. en

Изменение 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не по-късно от шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията приема 
регламент за намаляване на 
количеството квоти съгласно член 9 
от Директива 2003/87/ЕО с 1,4 
милиарда, за да се запазят стимулите 
за инвестиции в мерки за енергийна 
ефективност и нисковъглеродни 
технологии и степента на 
амбициозност, предвидена в 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се компенсира намаляването на търсенето на квоти по схемата за 
търговия с емисии, което ще възникне вследствие на прилагането на настоящата 
директива и целта за двадесетпроцентно енергоспестяване, за да се възстанови 
ценовият механизъм на равнището, предвидено в оценката на въздействието, въз 
основа на която беше договорена Директива 2003/87/ЕО, и за да се запазят 
стимулите за инвестиции в мерки за енергийна ефективност и нисковъглеродни 
технологии в инсталациите, обхванати от схемата за търговия с емисии.

Изменение 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по
член 17 се дава на Комисията за

2. Делегирането на правомощия по член 
17 се дава на Комисията за срок от пет 
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неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

години, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

Or. ro

Изменение 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по
член 17 се дава на Комисията за
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия по член 
17 се дава на Комисията за две години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 1493
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва да 
избягват да поставят нереалистични 
цели за промишлените сектори, при 
които прекият резултат е 
значителен риск от изместване на 
въглеродните емисии. Вместо това 
държавите-членки следва да 
договорят с тези промишлени 
сектори съобразени и постижими 
стратегии за енергийна ефективност.

Or. en
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Изменение 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 18 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, ако 
както Европейският парламент, 
така и Съветът са информирали 
Комисията за намерението си да не 
повдигат възражения.

Or. ro

Изменение 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 18 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.

Or. ro

Изменение 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1. На всеки 
три години националните доклади се 
придружават от допълнителна 
информация в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 2.

Or. en

Изменение 1497
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 31 декември всяка година 
държавите-членки трябва да докладват 
относно напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Изменение 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на техните 
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националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

задължителни национални цели за 
енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Изменение 1499
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на техните 
задължителни национални цели за 
енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Член 19 се привежда в съответствие с промените в член 3.

Изменение 1500
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

1. До 30 април всяка година държавите-
членки трябва да докладват относно 
напредъка за постигане на
задължителните национални цели за 
енергийна ефективност, в съответствие 
с Приложение XIV, параграф 1.

Or. en



PE475.997v01-00 14/111 AM\884003BG.doc

BG

Изменение 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в 
член 3, параграф 1. Докладите следва 
да се допълват с актуализирани 
прогнози за очакваното цялостно 
потребление на първична енергия през 
2020 г., както и прогнозните 
количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

До 31 октомври 2013 г. държавите-
членки предоставят на Комисията 
национални планове за енергийна 
ефективност, които описват начина, 
по който държавите-членки 
възнамеряват да постигнат 
националните цели за енергийна 
ефективност, посочени в член 3, 
параграф 1. Тези планове включват
мерките, приети или планирани на 
национално, областно и местно равнище 
за подобряване на енергийната 
ефективност. Националните планове за 
енергийна ефективност се оценяват от 
Комисията. Комисията може да 
отхвърли един план или да предложи 
изменения към него, ако предвидените 
в него мерки не са достатъчни за 
постигането на националната цел за 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 1502
Fiona Hall, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

До 30 април 2013 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1. В докладите се посочва дали 
подобренията на държавата-членка в 
сферата на енергийната 
ефективност са в съответствие с 
индикативната крива, определена от 
държавата-членка съгласно член 3.1.

Or. en

Изменение 1503
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
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планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1. В докладите се посочва дали 
подобренията на държавата-членка в 
сферата на енергийната 
ефективност са в съответствие с 
индикативната крива, определена от 
държавата-членка съгласно член 3.2.

Or. en

Изменение 1504
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
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енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1. В докладите се посочва дали 
подобренията на държавата-членка в 
сферата на енергийната 
ефективност са в съответствие с 
индикативната крива, определена от 
държавата-членка съгласно член 3.2.

Or. en

Обосновка

Член 19 се привежда в съответствие с промените в член 3.

Изменение 1505
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1, и изпълнение на 
националните пътни карти, посочени 
в член 3.2а (нов). Докладите следва да 
се допълват с актуализирани прогнози 
за очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.
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Or. en

Изменение 1506
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

До 31 декември 2013 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

Or. en

Изменение 1507
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 

До 30 април 2014 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
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доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична енергия през 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в член 
3, параграф 1. Докладите следва да се 
допълват с актуализирани прогнози за 
очакваното цялостно потребление на 
първична или крайна енергия през 
2020 г., както и прогнозните количества 
на първичното енергопотребление в 
секторите, посочени в Приложение XIV, 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Единствено крайната електроенергия засяга пряко потребителите: мерките, 
свързани с крайната електроенергия, оказват видимо отражение върху сметките, 
които плащат крайните потребители, и следователно спомагат за борбата с 
енергийната бедност и в по-общ план за засилване на покупателната способност на 
гражданите и конкурентоспособността на дружествата.

Изменение 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява плановете и 
може да отправя препоръки за 
подобрението им и за практическото 
осъществяване на водещата цел за 
двадесетпроцентна енергийна 
ефективност, в случай че плановете 
са нереалистични или че преценява, че 
не е вероятно целта да бъде 
постигната въз основа на мерките в 
плановете.
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Or. en

Изменение 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Владимир Уручев, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва най-късно до 1 
януари 2014 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец 
следва да бъде приет в съответствие с 
процедурата за консултиране, посочена 
в член 20, параграф 2. Допълнителните 
доклади трябва във всички случаи да 
включват информацията, посочена в 
Приложение XIV.

Комисията следва най-късно до 1 
януари 2014 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец 
следва да бъде приет в съответствие с 
процедурата за консултиране, посочена 
в член 20, параграф 2. Допълнителните 
доклади трябва във всички случаи да 
включват информацията, посочена в 
Приложение XIV. При определянето 
на националните планове за 
енергийна ефективност държавите-
членки вземат предвид икономически 
ефективни мерки за енергийна 
ефективност и риска от изместване 
на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва най-късно до 1 
януари 2014 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец 
следва да бъде приет в съответствие с 
процедурата за консултиране, посочена 

Комисията следва най-късно до 1 
януари 2013 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец 
следва да бъде приет в съответствие с 
процедурата за консултиране, посочена 
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в член 20, параграф 2. Допълнителните 
доклади трябва във всички случаи да 
включват информацията, посочена в 
Приложение XIV.

в член 20, параграф 2. Допълнителните 
доклади трябва във всички случаи да 
включват информацията, посочена в 
Приложение XIV.

Or. en

Изменение 1511
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки не следва да 
определят цели за никой промишлен 
сектор, който е изложен на 
значителен риск от изместване на 
въглеродните емисии, както е 
определено в Решение на Комисията 
2010/2/ЕС. Ако все пак решат да го 
направят, държавите-членки 
изразяват евентуалните секторни 
цели за производствените процеси в 
тези промишлени сектори от гледна 
точка на енергопотреблението за 
единица продукт, за да се избегне 
възпрепятстването на промишления 
растеж.

Or. en

Изменение 1512
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не следва да 
определят цели за промишлен сектор, 
който е изложен на значителен риск 
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от изместване на въглеродните 
емисии, както е определено в Решение 
на Комисията 2010/2/ЕС. Ако все пак 
решат да го направят, държавите-
членки изразяват евентуалните 
секторни цели за производствените 
процеси в тези промишлени сектори 
от гледна точка на 
енергопотреблението за единица 
продукт, за да се избегне 
възпрепятстването на промишления 
растеж.

Or. en

Изменение 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки. В частност, ако 
държавата-членка не се придържа 
към индикативната крива, определена 
в член 3.1, Комисията изисква от нея 
да разработи подходящи и 
пропорционални мерки, за да се 
доближи до нея в разумен срок.

Or. en
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Обосновка

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници изисква държавите-членки да приемат ефективни мерки в съответствие с 
индикативна крива за подобрение. Този подход работи добре на практика и затова 
следва да бъде възприет и по отношение на енергийната ефективност.

Изменение 1514
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки. Ако дадена 
държава-членка не се придържа към 
индикативната крива, определена в 
член 3.2, Комисията изисква от нея да 
предложи мерки, за да започне отново 
да я спазва в разумен срок.

Or. en

Обосновка

Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници изисква държавите-членки да приемат мерки в съответствие с 
индикативна крива, показала досега добри резултати; подобен метод следва да се 
приеме и по отношение на енергийната ефективност.
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Изменение 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Тези оценки 
отчитат измененията в областта на 
енергоемкостта, изчислявана с 
помощта на показателите в 
Приложение XIV, Част 1, параграф а).
Комисията представя своята оценка на 
Европейския парламент и Съвета. Въз 
основа на своята оценка на докладите, 
Комисията може да отправя препоръки 
за държавите-членки.

Or. en

Изменение 1516
Giles Chichester

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, за изпълнението на целта, 
определена в член 3.2а (нов), както и за 
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представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

изпълнението на настоящата директива. 
Комисията представя своята оценка на 
Европейския парламент и Съвета. Въз 
основа на своята оценка на докладите, 
Комисията може да отправя препоръки 
за държавите-членки.

Or. en

Изменение 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителната 
информация и преценява степента, до 
която държавите-членки са 
осъществили напредък за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, чието определяне се 
изисква съгласно член 3, параграф 1, 
както и за изпълнението на настоящата 
директива. Комисията представя своята 
оценка на Европейския парламент и 
Съвета. Въз основа на своята оценка на 
докладите, Комисията може да отправя 
препоръки за държавите-членки.

Or. en

Изменение 1518
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4



PE475.997v01-00 26/111 AM\884003BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграф 1, както и за изпълнението на 
настоящата директива. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади, 
включително прогнозите, посочени в 
параграф 2, и преценява степента, до 
която държавите-членки са 
осъществили напредък за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, чието определяне се 
изисква съгласно член 3, параграф 1, 
както и за изпълнението на настоящата 
директива. Комисията представя своята 
оценка на Европейския парламент и 
Съвета. Въз основа на своята оценка на 
докладите, Комисията може да
адаптира количеството спестена 
енергия, посочено в член 3, параграф 2, 
и може да отправя препоръки за 
държавите-членки.

Or. ro

Изменение 1519
Fiorello Provera

Предложение за директива
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 

заличава се
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2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.
Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата 
директива върху Директива 
2003/87/ЕО, Директива 2009/28/EО, 
както и Директива 2010/31/ЕО.

Or. en

Обосновка

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Изменение 1520
Eija-Riitta Korhola
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Предложение за директива
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

заличава се

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата 
директива върху Директива 
2003/87/ЕО, Директива 2009/28/EО, 
както и Директива 2010/31/ЕО.
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Or. en

Обосновка

Повишаването на енергийната ефективност на съществуващите и новите 
инсталации се основава на проучвания на осъществимостта. Не винаги е 
икономически или технически възможно да се постигне равнището на най-добрите 
налични техники (НДНТ). Количеството на квотите по схемата на ЕС за търговия с 
емисии (т.нар. „горна граница“) се определя от Директивата за схемата за търговия 
с емисии, така че настоящата директива за енергийната ефективност не е 
подходящото място за опити за промяна на горната граница. Схемата за търговия с 
емисии е предвидена да бъде пазарен инструмент за намаляване на емисиите на CO2 и 
следва да не съществуват други актове, които да оказват влияние върху цената на 
квотите и да създават несигурност на пазара на CO2.

Изменение 1521
András Gyürk

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 

заличава се



PE475.997v01-00 30/111 AM\884003BG.doc

BG

това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

Or. en

Изменение 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-
добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 

заличава се
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подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

Or. fr

Обосновка

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Изменение 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да 
включва оценка на равнищата на 
енергийна ефективност на 
съществуващите и нови инсталации, 
в които се извършва изгаряне на 
горива, с обща номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в 
контекста на подходящите най-

заличава се
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добри налични техники, разработени 
в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на 
енергийната ефективност на тези 
инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани 
при прилагането на подходящите 
най-добри налични техники, 
Комисията следва да предложи, ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на 
енергийна ефективност, постигнати 
от тези инсталации, или въвеждане 
на правило използването на такива 
техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Възможността за въвеждане след 2014 г. на строги изисквания за „най-добри налични 
техники” (НДНТ) в областта на енергийната ефективност за топлоелектрическите 
централи е пример за двойно регулиране, тъй като противоречи на действащото 
законодателство на ЕС. Новата Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от 
промишлеността, одобрена през 2010 г., установи разпоредби за регулиране на тези 
аспекти.

Изменение 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
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ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи до 31 декември 2015 г., ако 
това е уместно, изисквания за 
подобряване на равнищата на енергийна 
ефективност, постигнати от тези 
инсталации, или въвеждане на правило 
използването на такива техники в 
бъдеще да е условие за издаването на 
разрешителни за нови инсталации, както 
и при периодичното преразглеждане 
или актуализиране на разрешителните 
на съществуващи инсталации.

Or. en

Обосновка

Тази дата е в съответствие с Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от 
промишлеността.

Изменение 1525
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
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оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно,
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи до 31 декември 2015 г.
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

Or. en

Изменение 1526
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 



AM\884003BG.doc 35/111 PE475.997v01-00

BG

или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

или повече, в контекста на подходящите 
най-добри налични техники, 
разработени в съответствие с Директива 
2010/75/ЕС и Директива 2008/1/ЕО. 
Когато при тази оценка се установят 
сериозни несъответствия между 
действителните равнища на енергийната 
ефективност на тези инсталации и 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигани при прилагането на 
подходящите най-добри налични 
техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните на 
съществуващи инсталации.

Or. en

Изменение 1527
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
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Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации, както и при 
периодичното преразглеждане на 
разрешителните на съществуващи 
инсталации.

Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването на 
такива техники в бъдеще да е условие за 
издаването на разрешителни за нови 
инсталации.

Or. en

Изменение 1528
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 

Оценката на Комисията на първия 
допълнителен доклад следва да включва 
оценка на равнищата на енергийна 
ефективност на съществуващите и нови 
инсталации, в които се извършва 
изгаряне на горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност от 50 MW 
или повече, и на инсталациите за 
рафиниране на нефт и газ, в контекста 
на подходящите най-добри налични 
техники, разработени в съответствие с 
Директива 2010/75/ЕС и 
Директива 2008/1/ЕО. Когато при тази 
оценка се установят сериозни 
несъответствия между действителните 
равнища на енергийната ефективност на 
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тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации, или 
въвеждане на правило използването 
на такива техники в бъдеще да е 
условие за издаването на 
разрешителни за нови инсталации, 
както и при периодичното 
преразглеждане на разрешителните 
на съществуващи инсталации.

тези инсталации и равнищата на 
енергийна ефективност, постигани при 
прилагането на подходящите най-добри 
налични техники, Комисията следва да 
предложи, ако това е уместно, 
изисквания за подобряване на 
равнищата на енергийна ефективност, 
постигнати от тези инсталации.

Or. de

Обосновка

Комисията не е отговорна за процедурите за издаване на разрешителни, но 
посредством предлагания тук подход тя би придобила непряко влияние върху тези 
процедури. А това представлява и непропорционална намеса във възможностите на 
съществуващите инсталации за икономическо планиране.

Изменение 1529
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата 
директива върху Директива 
2003/87/ЕО, Директива 2009/28/EО, 
както и Директива 2010/31/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Схемата на ЕС за търговия с емисии е пазарен инструмент за намаляване на 
емисиите на CO2. По време на следващата фаза на схемата за търговия с емисии за 



PE475.997v01-00 38/111 AM\884003BG.doc

BG

периода 2013–2020 г. постепенно намаляващата горна граница (максималното 
количество квоти) ще приведе емисиите на CO2 към поставената цел.  Никой орган 
няма влияние върху цената на квотите, за да се избегне объркване на пазара.

Изменение 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/EО, както и Директива 
2010/31/ЕО.

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/EО, както и Директива 
2010/31/ЕО. В случай че Комисията 
счита, че са необходими мерки за 
адаптиране, тези мерки не 
възпрепятстват прилагането на 
Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/ЕО и Директива 2010/31/ЕО.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде изяснено, че намеса на Комисията, като например заделяне на квоти за 
CO2 от периода 2013–2020 г. на схемата за търговия с емисии, не е възможна. В 
противен случай участниците на пазара и органите не биха имали правна сигурност и 
бъдещите решения за инвестиции, включително в енергийна ефективност, биха били 
затруднени.

Изменение 1531
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 

Също така, Комисията следва да 
наблюдава въздействието на 
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прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2003/87/ЕО,
Директива 2009/28/EО, както и 
Директива 2010/31/ЕО.

прилагането на настоящата директива 
върху Директива 2009/28/EО и 
Директива 2010/31/ЕО.

Or. en

Изменение 1532
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално по отношение на 
Директива 2003/87/ЕО (относно 
схемата за търговия с емисии) 
държавите-членки докладват 
информация, която Комисията 
използва за своето наблюдение върху 
въздействието върху схемата за 
търговия с емисии.
Наблюдението на Комисията във 
връзка с ETS се установява „с цел да 
се запазят стимулите в рамките на 
Схемата, които облагодетелстват 
инвестициите в нисковъглеродни 
технологии и подготвят включените 
в Схемата сектори за необходимите 
бъдещи нововъведения”, както е 
посочено в оценката на 
въздействието и в съображение 34.
Тези мерки следва да бъдат 
предприети, включително 
пренастройка на схемата за търговия 
с емисии, чрез заделяне на 
необходимото количество квоти от 
частта, предназначена за тръжна 
продажба в периода от 2013 г. до 2020 
г., както се посочва също така в 
оценката на въздействието.
Принципите, върху които се 
основават тези мерки, са както 
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следва:
В случай че наблюдението съгласно 
член 19, параграф 4, покаже, че 
въздействието върху схемата за 
търговия с емисии се изразява в 
намаляване на цените на квотите за 
CO2 в сравнение с прогнозите съгласно 
Пътната карта за постигане на 
ниска въглеродна интензивност, 
Комисията анализира 
необходимостта от заделяне на 
необходимото количество квоти от 
общото количество, предназначено за 
тръжна продажба в периода от 
2013 г. до 2020 г. Правилата относно 
броя на квотите, които се заделят, се 
определят в законодателно 
предложение, което се отправя преди 
края на 2013 г. Количеството, което 
ще бъде заделено, се изчислява чрез 
намаляване на количествата, за 
които държавите-членки провеждат 
търг (член 10, параграф 1 от 
Директивата за схемата за търговия 
с емисии), и се разпределя между 
държавите-членки по същия начин, 
използван за целите на член 10, 
параграф 2 от Директивата за 
схемата за търговия с емисии.

Or. en

Обосновка

Необходимо е спешно да се осигури механизъм, който да бъде използван, ако 
Директивата за енергийната ефективност окаже неблагоприятно влияние върху 
схемата за търговия с емисии. Затова Комисията следва да започне процес на 
установяване на правила относно начина и момента на заделяне на квоти и оценка на 
влиянието на евентуалното споделяне на тежестта и усилията между държавите-
членки.

Изменение 1533
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 19 - параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Не по-късно от шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията приема 
регламент за изменение на 
регламента, посочен в член 10, 
параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, 
с цел да задели най-малко 1,4 
милиарда квоти, за да се запазят 
стимулите за инвестиции в мерки за 
енергийна ефективност и 
нисковъглеродни технологии и 
степента на амбициозност, 
предвидена в Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Необходимо е схемата за търговия с емисии да бъде приспособена към последиците 
от икономическата рецесия, повлияла дългосрочния недостиг на квоти, за да се 
запазят стимулите за инвестиции в мерки за енергийна ефективност и 
нисковъглеродни технологии в инсталациите, обхванати от схемата за търговия с 
емисии. Необходимо е да се компенсира намаляването на търсенето на квоти по 
схемата за търговия с емисии, което ще възникне вследствие на прилагането на 
настоящата директива, за да се възстанови ценовият механизъм на равнището, 
предвидено в оценката на въздействието, въз основа на която беше договорена 
Директива 2003/87/ЕО.

Изменение 1534
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 

заличава се
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национални цели.

Or. en

Изменение 1535
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
предложения за допълнителни мерки.
Оценката се основава също на 
оценката на първия годишен доклад, 
посочен в параграф 1.

Or. en

Изменение 1536
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

7. До 30 юни 2013 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
едновременно с това да представи, ако 
това е уместно, законодателно 
предложение, формулиращо 
допълнителни задължителни 
национални цели и мерки.

Or. en
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Изменение 1537
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

7. До декември 2016 г. Комисията 
следва да представи оценката, 
спомената в член 3, параграф 2, на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и да представи, ако това е 
уместно, законодателно предложение, 
формулиращо допълнителни мерки.

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави достатъчно време за потвърждаване на успешното 
прилагане на настоящата директива. Съгласно оценката, която трябва да се направи 
през 2016 г., Комисията предлага допълнителни мерки, ако това е необходимо, за да се 
постигне европейската цел за повишаване с 20 % на енергийната ефективност до 
2020 г. 

Изменение 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Владимир Уручев, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 

7. До 31 декември 2013 г. Комисията 
следва да представи оценката, 
спомената в член 3, параграф 2, на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и да представи, ако това е 
уместно, законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
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национални цели. национални цели.

Or. en

Изменение 1539
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

7. До 30 март 2016 г. Комисията следва 
да представи оценката, спомената в 
член 3, параграф 2, на Европейския 
парламент и на Съвета, както и да 
представи, ако това е уместно, 
законодателно предложение, 
формулиращо задължителни 
национални цели.

Or. de

Обосновка

При положение че директивата трябва да бъде транспонирана едва през 2013 г., 
Комисията не може още в средата на 2014 г.  да започне сериозно да оценява дали 
националните мерки във връзка с предвидените тук допълнителни мерки са 
достатъчни за постигане на общата цел на ЕС. Обективно погледнато, това е 
невъзможно.

Изменение 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 

8. До 30 юни 2017 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 
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законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

Or. en

Изменение 1541
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Член 19 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 
законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

8. До 30 юни 2016 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 
законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

Or. en

Изменение 1542
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 19 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 
законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

8. До 30 юни 2016 г. Комисията следва 
да докладва на Европейския парламент 
и Съвета относно прилагането на 
параграф 6. Ако това е уместно, този 
доклад може да бъде последван от 
законодателно предложение, имащо 
една или повече от следните цели:

Or. en

Обосновка

Обосновка: за да бъде постигната целта за 2020 г., член 6 следва да бъде преразгледан 
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по-рано.

Изменение 1543
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 19 - параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) промяна на процента на 
задълженията за енергоспестявания по 
член 6, параграф 1;

а) запазване на процента на 
задълженията за енергоспестявания по 
член 6, параграф 1 или определяне на 
нов процент;

Or. en

Изменение 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 19 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

9. До 30 юни 2017 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

Or. en

Изменение 1545
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Член 19 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

9. До 30 юни 2016 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

Or. en

Обосновка

Обосновка: за да бъде постигната целта за 2020 г., оценката на отстраняването на 
препятствията следва да бъде направена по-рано.

Изменение 1546
Konrad Szymański

Предложение за директива
Член 19 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от законодателно 
предложение.

9. До 30 юни 2018 г. Комисията следва 
да оцени напредъка на държавите-
членки по отстраняване на 
регулаторните и нерегулаторните 
препятствия съгласно член 15, параграф 
1; ако това е уместно, тази оценка може 
да бъде последвана от препоръки.

Or. en

Изменение 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Член 19 - параграф 10 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Ако цената на СО2 падне в 
резултат на нови мерки, съдържащи 
се в настоящата директива, 
Комисията предприема непрекъснато 
адаптирани мерки, като например 
изтегляне на квоти от пазара, за да се 
гарантира, че схемата за търговия с 
емисии функционира така, както би 
било без допълнителния набор от 
мерки, и в съответствие с нейното
първоначално предназначение за 
създаване на стимули за инвестиции в 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Изменение 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Преразглеждане
Комисията, подпомагана от 
комитета, създаден съгласно член 20, 
извършва оценка на настоящата 
директива не по-късно от 1 януари 
2018 г. в контекста на натрупания 
опит и постигнатия напредък по 
време на прилагането й и при 
необходимост отправя предложения.

Or. ro

Изменение 1549
Herbert Reul
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Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [12 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те трябва 
незабавно да съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби, с приложена 
таблица на съответствието между 
националните разпоредби и настоящата 
директива.

Държавите-членки трябва да въведат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [24 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те трябва 
незабавно да съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби, с приложена 
таблица на съответствието между 
националните разпоредби и настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Следва да се поставят реалистични цели.

Изменение 1550
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да въведат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [12 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те трябва 
незабавно да съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби, с приложена 
таблица на съответствието между 
националните разпоредби и настоящата 
директива.

Държавите-членки трябва да въведат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [24 месеца от датата на 
нейното влизане в сила]. Те трябва 
незабавно да съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби, с приложена 
таблица на съответствието между 
националните разпоредби и настоящата 
директива.

Or. ro
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Изменение 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Изменения на Директива 2003/87/ЕО
В член 9 от Директива 2003/87/ЕО 
след параграф 2 се добавя следният 
текст:
„Считано от 2014 г., линейният 
фактор за намаление се определя на 
2,25%.”

Or. en

Обосновка

Линейният фактор на горната граница на схемата на ЕС за търговия с емисии следва 
да бъде коригиран спрямо мерките за енергийна ефективност и спрямо свързаната с 
климата цел на ЕС за постигане на намаление на емисиите на парникови газове на 
територията на ЕС от най-малко 80% до 2050 г. Стойността от 2,25% 
представлява линейно намаление, основано върху дялове от емисиите от отрасли, 
обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии през 2050 г., както това е 
очертано в Пътната карта на Комисията за постигане до 2050 г. на икономика с 
ниска въглеродна интензивност.

Изменение 1552
Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а

Към член 9 от Директива 2003/87/ЕО 
се добавя следният параграф: 
„Считано от 2014 г. и във всяка 
следваща година линейният фактор 
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за намаление, посочен в параграф 1, се 
определя на 2,43%.“

Or. en

Обосновка

С цел да се подобри ключовия дългосрочен стимул за енергийна ефективност и ниско 
въглеродни инвестиции като същевременно се приспособява годишното разпределение 
на квоти за търговия с емисии към равнище, което е в отговаря на Пътната карта на 
Комисията за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност (COM/11/112).

Изменение 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресати на настоящата директива са 
държавите-членки.

Адресати на настоящата директива са
държавите-членки, институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Европейския съюз.

Or. ro

Изменение 1554
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията
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Дания 19.17 0.83
Германия (3) (4) 241.16 58.69 
Естония 4.89 0.71
Ирландия 15.92 2.75
Гърция 33.26 2.70
Испания (4) 131.71 31.12
Франция (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Италия (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Кипър 2.31 0.46
Латвия 6.16 0.67
Литва 8.56 1.14
Люксембург 5.40 0.20
Унгария 26.67 2.96
Малта 0.70 0.24
Нидерландия (2) (4) 57.99 17.75 (5)
Австрия 29.20 7.16
Полша (4) 91.71 18.12
Португалия 24.01 6.00
Румъния 40.07 10.00
Словения (2) 7.02 1.76
Словашката република 18.51 1.65
Финландия 33.17 4.21
Швеция 43.01 12.80 (5)
Обединено кралство (2) 
(4)

163.43 50.04 (5)

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Национални цели за енергоспестяване

А. Национална цел за енергоспестяване през 2020 г. (в първична енергия)

Максимално потребление на 
първична енергия през 2020 г. 

(Mtoe) (1)

Минимална цел за 
енергоспестяване -

намаляване на 
потреблението на 

първична енергия през 
2020 г. (Mtoe) (S2020)

Белгия 43.55 9.80
България 18.57 3.20
Чешка република (2) 36.50 9.12
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ЕС 1474 368

където
S2020 = енергоспестяването за тази 
държава-членка през 2020 г.
(1) Всички цели за енергоспестяване се 
базират на целите, посочени от самите 
държави-членки в техните съответни 
национални програми за реформи (НПР) 
през април 2011 г., с изключение на (2), 
които не са посочили цели за 
енергоспестяване в своите НПР.
(2) Държава-членка, която не е посочила 
цели за енергоспестяване в своята НПР. 
Съответните цели за тези четири 
държави-членки са пряко взети от 
методиката, използвана за определяне на 
целта за енергоспестяване на ЕС, 
определена като 20% под равнищата от 
2007 г. 
(3)Целта на Германия за 
енергоспестяване е коригирана, за да се 
вземе предвид германската национална 
енергийна концепция, която е установила 
като цел за намаляване  с 20% на 
първичната енергия в сравнение с 2008 г. 
Целта на Франция е коригирана, за да се 
вземе предвид коефициентът за 
преобразуване от 1.63  между 
окончателната консумация и 
консумацията на първична енергия. 
Целта на Италия е коригирана, за да се 
вземат предвид неточните прогнози, 
направени по силата на PRIMES от 
2007 г. 
(4) Разликата от 47.45 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe) между 
прогнозната цел „ЕС 2020 г.“ (сумата на 
енергоспестяванията по националните 
цели след корекциите) и водещата цел на 
ЕС - съгласно която се изисква 
намаляване на консумацията на първична 
енергия в ЕС с най-малко 368 милиона 
тона нефтен еквивалент (Mtoe) през 
2020 г., е разпределена поравно между 



PE475.997v01-00 54/111 AM\884003BG.doc

BG

държавите-членки, които ще консумират 
повече от 50 милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe) първична енергия през 
2020 г. Следователно седем държави-
членки трябва да положат допълнителни 
усилия за намаляване на своята 
консумация на енергия с 4.3% през 2020 г.
(5) Държава-членка, която трябва да 
положи по-големи усилия по отношение 
на своята консумация на първична 
енергия през 2020 г. в сравнение с 20%-
ното изчислено фиксирано намаляване, 
базиращо се върху PRIMES 2007. 

Б. Индикативна крива
Индикативната крива, посочена 
в член 3, параграф 2, спазва 
следната траектория на 
спестяваната първична енергия 
към целта на всяка държава-
членка за 2020 г.:
25%* (S2020), през 2014 г.; 
50%* (S2020), през 2016 г.; 
75%* (S2020), през 2018 г.; 
където
S2020 = енергоспестяването за 
тази държава през 2020 г., както 
е посочено в дясната колона на 
таблицата в част А.

Or. en

Обосновка

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.
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Изменение 1555
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Национални цели за енергоспестяване

А. Национална цел за енергоспестяване през 2020 г. (в първична енергия)

Минимална 
цел за 

енергоспестяв
ане -

намаляване на 
потреблениет
о на първична 
енергия през 
2020 г. (Mtoe)

Минимална 
цел за 

енергоспестяв
ане -

намаляване на 
потреблениет
о на първична 
енергия през 
2025 г. (Mtoe)

Минимална 
цел за 

енергоспестяв
ане -

намаляване на 
потреблениет
о на първична 
енергия през 
2030 г. (Mtoe)

Белгия СДО СДО СДО

България СДО СДО СДО

Чешка 
република

СДО СДО СДО

Дания СДО СДО СДО

Германия СДО СДО СДО

Естония СДО СДО СДО

Ирландия СДО СДО СДО

Гърция СДО СДО СДО

Испания СДО СДО СДО

Франция СДО СДО СДО

Италия СДО СДО СДО
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Кипър СДО СДО СДО

Латвия СДО СДО СДО

Литва СДО СДО СДО

Люксембург СДО СДО СДО

Унгария СДО СДО СДО

Малта СДО СДО СДО

Нидерландия СДО СДО СДО

Австрия СДО СДО СДО

Полша СДО СДО СДО

Португалия СДО СДО СДО

Румъния СДО СДО СДО

Словения СДО СДО СДО

Словашката 
република

СДО СДО СДО

Финландия СДО СДО СДО

Швеция СДО СДО СДО

Обединено 
кралство

СДО СДО СДО

ЕС 368 СДО СДО

„СДО“ означава „следва да се определи“

Or. en

Изменение 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Предложение за директива
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
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ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Национални равнища на първично енергопотребление през 2020 г., които трябва да 
изпълнят целта на ЕС за енергоспестяване от 20%

Държавите-членки ползват следните референтни стойности при определяне на 
целите, посочени в член 3, параграф 1. Държава-членка, която посочи цел, 
отклоняваща се от стойността в таблицата, предоставя подходяща обосновка. 

Държава-членка Потребление на първична енергия в милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe)

2007 Прогноза 
до 2020 г.

-20% намаление 
в 

абсолютна 
величина

Белгия 50,2 53,4 42,7 10,7 

България 19,3 21,8 17,4 4,4 

Чешка република 43,6 45,6 36,5 9,1 

Дания 20,2 20,0 16,0 4,0 

Германия 314,9 299,9 239,9 60,0 

Естония 5,9 5,6 4,5 1,1 

Ирландия 15,8 18,7 14,9 3,7 

Гърция 32,6 36,0 28,8 7,2 

Испания 138,9 162,8 130,3 32,6 

Франция 254,8 276,4 221,1 55,3 

Италия 173,3 208,8 167,0 41,8 

Кипър 2,7 2,8 2,2 0,6 

Латвия 4,7 6,8 5,5 1,4 

Литва 7,8 9,7 7,8 1,9 

Люксембург 4,6 5,6 4,5 1,1 

Унгария 24,7 29,6 23,7 5,9 

Малта 0,9 0,9 0,7 0,2 

Нидерландия 70,3 75,7 60,6 15,1 

Австрия 32,0 36,4 29,1 7,3 

Полша 93,1 109,8 87,9 22,0 

Португалия 23,8 30,0 24,0 6,0 
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Румъния 37,5 50,1 40,1 10,0 

Словения 7,0 8,8 7,0 1,8

Словашката република 16,8 20,3 16,3 4,1 

Финландия 36,2 37,4 29,9 7,5 

Швеция 48,1 55,8 44,6 11,2 

Обединено кралство 212,2 213,5 170,8 42,7 

ЕС-27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Обосновка

Целта на ЕС за енергоспестяване до 2020 г. е резултат от прилагането на 20%-но 
намаление на прогнозираните равнища на потребление на първична енергия през 2020 
г. Горната таблица прилага същия метод към прогнозираните равнища на консумация 
на първична енергия на държава-членка. Моделът, използван за прогнозиране на 
изходните равнища на консумация на енергия, взема предвид движещите сили на 
макро-икономическото развитие. Следователно получените като резултат равнища 
за консумацията на енергия през 2020 г. представляват справедливо разпределените 
усилия, изисквани от всяка държава-членка, за постигането на целите на 
настоящата директива, както са заложени в член 1.

Изменение 1557
Francisco Sosa Wagner

Предложение за директива
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Държава-членка потребление на 
първична енергия през 

2007 г.

потребление на 
първична енергия през 

2020 г.

Белгия 50.2 40.2

България 19.3 15.4

Чешка република 43.6 34.9
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Дания 20.2 16.2

Германия 314.9 251.9

Естония 5.9 4.7

Ирландия 15.8 12.6

Гърция 32.6 26.1

Испания 138.9 111.1

Франция 254.8 203.8

Италия 173.3 138.6

Кипър 2.7 2.2

Латвия 4.7 3.8

Литва 7.8 6.2

Люксембург 4.6 3.7

Унгария 24.7 19.8

Малта 0.9 0.7

Нидерландия 70.3 56.2

Австрия 32.0 25.6

Полша 93.1 74.5

Португалия 23.8 19.0

Румъния 37.5 30.0

Словения 7.0 5.6

Словашката република 16.8 13.4

Финландия 36.2 29.0

Швеция 48.1 38.5

Обединено кралство 212.2 169.8

ЕС 1691.9 1353.5

Or. en

Обосновка

Държавите-членки ползват следните референтни стойности при определяне на 
целите, посочени в член 3, параграф 1. Държава-членка, която посочи цел, 
отклоняваща се от стойността в таблицата, предоставя подходяща обосновка.
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Изменение 1558
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -І

Национални цели за енергоспестяване

Потребление на първична енергия в милиона тона нефтен 
еквивалент (Mtoe)

Държава-
членка

2007 Прогноза до 
2020 г.

Количествено 
намаляване

Абсолютно 
намаляване

Белгия 50,2 53,4 СДО СДО

България 19,3 21,8 СДО СДО

Чешка 
република 43,6 45,6 СДО СДО

Дания 20,2 20,0 СДО СДО

Германия 314,9 299,9 СДО СДО

Естония 5,9 5,6 СДО СДО

Ирландия 15,8 18,7 СДО СДО
Гърция 32,6 36,0 СДО СДО

Испания 138,9 162,8 СДО СДО

Франция 254,8 276,4 СДО СДО

Италия 173,3 208,8 СДО СДО
Кипър 2,7 2,8 СДО СДО

Латвия 4,7 6,8 СДО СДО

Литва 7,8 9,7 СДО СДО

Люксембург 4,6 5,6 СДО СДО

Унгария 24,7 29,6 СДО СДО
Малта 0,9 0,9 СДО СДО

Нидерландия 70,3 75,7 СДО СДО

Австрия 32,0 36,4 СДО СДО
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Полша 93,1 109,8 СДО СДО

Португалия 23,8 30,0 СДО СДО
Румъния 37,5 50,1 СДО СДО

Словения 7,0 8,8 СДО СДО

Словашката 
република 16,8 20,3 СДО СДО

Финландия 36,2 37,4 СДО СДО

Швеция 48,1 55,8 СДО СДО

Обединено 
кралство 212,2 213,5 СДО СДО

ЕС 1691,9 1842,2 СДО СДО

Or. en

Обосновка

Консумация на енергия през 2007 г. и прогнози за 2020 г. според модела PRIMES. 
Реалните величини на намаление са оставени неподпълнени, така че да се обсъди как 
да се разпределят поравно спестяванията на отделните държави-членки.

Изменение 1559
Adam Gierek

Предложение за директива
Приложение I - Част I - буква б) - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

C е съотношението 
електроенергия/топлинна енергия

C е съотношението между полученото 
електричество и общото количество 
топлина, като се отчита по-
нататъшното преобразуване. 

Or. pl

Обосновка

Пояснение.
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Изменение 1560
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение I - част I - буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) Държавите-членки могат да 
използват различни съотношения, 
при условие че направят 
съответната обосновка.

Or. en

Изменение 1561
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение I - Част III 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението и прилагането на 
общите принципи за изчисляване на 
електроенергията от когенерация, 
държавите-членки следва да използват 
подробните указания, формулирани в 
Решение 2008/952/ЕО.

При изпълнението и прилагането на 
общите принципи за изчисляване на 
електроенергията от когенерация, 
държавите-членки следва да използват 
подробните указания, формулирани в
наръчника за определяне на 
комбинирана топлинна и 
електрическа енергия 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) или в 
насоките за прилагане на Директива 
2004/8/ЕО от март 2007 г. относно 
комбинираното производство на 
енергия.

Or. en

Обосновка

Методът за изчисляване, основан на 2008/52/ЕО не е достатъчно конкретен и не 
предоставя уравнителни изчисления; ето защо предлагаме тези две ръководства, 
които съдържат подробно описани методи за изчисляване, както и примери.
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Изменение 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Владимир Уручев, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Предложение за директива
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ І а

Методика за изчисляване на 
национални цели за енергийна 

ефективност
Когато предлага национални цели за 
енергийна ефективност, Комисията 
използва основата за планирането на 
потреблението на първична енергия 
до 2020 г. в рамките на модел Primes 
от 2007 г. и взема предвид конкретни 
параметри като например 
национална икономическа структура, 
относително изходно положение и 
климатични условия. Прилага се 
следната методика:
Основно планиране до 2020 г. въз 
основа на Primes от 2007 в Mtoe - 20% 
спестяване
Целите за намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
абсолютни стойности в сравнение с 
равнището им от 2007 г. включват 
коригиращи фактори за следните 
категории:
- максимален праг за намаление за 
групата от девет държави от ЕС с 
най-нисък реален доход за член на 
домакинство (L9[1]),
- максимален праг за намаление за 
групата от 15 държави, които 
отговарят на условията за 
получаване на финансиране от 
Кохезионния фонд (C15),
- максимален праг за намаление за 
всяка държава,
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- минимален праг за намаление за 
всяка държава, която не отговаря на 
условията за получаване на 
финансиране от Кохезионния фонд 
(EС-27 без C15),
- минимален праг за намаление за 
всяка държава, отговаряща на 
условията за получаване на 
финансиране по Кохезионния фонд 
(C15),
- максимален праг за абсолютно 
увеличаване на потреблението на 
енергия.
В съответствие с член 3, параграф 1 
държавите-членки могат да 
трансформират своята национална 
цел за енергийна ефективност, 
изразена в абсолютни намаления, в 
цел за енергийна интензивност, 
изразена в тонове нефтен еквивалент 
консумация на първична енергия на 
база милион евро Брутен вътрешен 
продукт по цени от 2005 г.
_________________
[1]  държавите L9 включват 
България, Румъния, Латвия, Полша, 
Естония, Унгария, Литва, Словакия и 
Чешката република, вж. Евростат, 
Статистика на фокус, 16/2011.
[2] държавите C15: държавите L9 
плюс Словения, Португалия, Малта, 
Гърция, Кипър и Испания.

Or. en

Изменение 1563
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Приложение I1 - буква а) - тире 2 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- производство от инсталации за 
изгаряне, занимаващи се с 
обезвреждане на твърди битови 
отпадъци,  когато тяхната енергийна 
ефективност е равна или по-висока 
от праговете, споменати в 
Приложение ІІ R1* от Директива 
2008/98/EО относно отпадъците.

Or. en

Изменение 1564
Adam Gierek

Предложение за директива
Приложение II - буква б) - алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

CHP Eη е к.п.д. на производството на 
електроенергия в когенерационен 
режим, дефиниран като годишното 
количество произведена електроенергия 
в когенерационен режим, разделено на 
количеството използвано гориво за 
производството на сбора на 
произведената полезна топлинна 
енергия и електроенергия в 
когенерационен режим. Когато 
когенерационен агрегат произвежда 
механична енергия, годишната 
електроенергия от когенерация може да 
бъде увеличено с допълнителен 
елемент, представляващ количеството 
електроенергия, което е еквивалентно на 
това на механичната енергия. 
Допълнителният елемент не създава 
право за издаване на гаранции за 
произход в съответствие с член 10, 
параграф 10.

(не се отнася до българската версия)

Or. pl
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Обосновка

(не се отнася до българската версия)

Изменение 1565
Adam Gierek

Предложение за директива
Приложение II - буква б) - алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ref Eη е референтната стойност на к.п.д. 
при разделно производство на 
електроенергия.

(не се отнася до българската версия)

Or. pl

Обосновка

(не се отнася до българската версия)

Изменение 1566
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение I1 - буква е) - алинея 3 - точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Референтните стойности за 
разделно производство на топлинна  и 
електрическа енергия отразяват 
средното натоварване на 
когенерационната централа по време 
на референтния период.

Or. en

Обосновка

Нарасналото потребление на енергия от възобновяеми източници за производство на 
електроенергия би могла да доведе до това, че високоефективните централи да 
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работят при частично натоварване. Подобно частично натоварване води до 
намаляване на ефективността на централата. Трябва да бъде въведен коефициент за 
референтната стойност при разделното производство на електрическа  енергия, 
който отразява работното натоварване на комбинираните централи за  
производство на топлинна и електрическа енергия.

Изменение 1567
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Приложение ІII - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания за енергийна ефективност 
във връзка със закупуването на 
продукти, услуги и сгради от публични 
институции

Изисквания за енергийна ефективност 
във връзка със закупуването или 
наемането на продукти, услуги и
сгради от публични институции

Or. en

Изменение 1568
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради, като 
вземат предвид ефективността от 
гледна точка на разходите, 
икономическата и практическа 
осъществимост и техническата 
приложимост, както и наличието на 
достатъчно конкуренция, трябва:

Or. en

Изменение 1569
Claude Turmes
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Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради, чрез 
установяване на изисквания за 
енергийна ефективност под формата 
на технически спецификации:

Or. en

Обосновка

Определянето на механизмите за включване на изискванията за енергийна 
ефективност при обществените поръчки допринася при създаването на по-голяма 
правна сигурност за обществените органи. Използването на технически 
спецификации е най-ефикасният начин да се гарантира закупуването на енергийно 
ефективни продукти, услуги и сгради.

Изменение 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради, като 
вземат предвид ефективността от 
гледна точка на разходите, както и 
наличието на достатъчно 
конкуренция, трябва:

Or. en

Изменение 1571
Hermann Winkler

Предложение за директива
Приложение III - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради, 
доколкото позволяват държавните 
публични финанси и принципът на 
икономическа приложимост, трябва:

Or. de

Изменение 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради отчитат 
надлежно следните насоки:

Or. en

Изменение 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради вземат 
предвид принципа на икономическа 
приложимост:

Or. de
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Изменение 1574
Angelika Niebler

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради отчитат 
надлежно следните насоки:

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, при обществените поръчки трябва да може 
да се вземат предвид други фактори освен енергийната ефективност, така че 
критериите за избор да бъдат подходящо претегляни и внимателно да се разглежда 
икономическата приложимост.

Изменение 1575
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които 
закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

Публичните органи, които закупуват 
продукти, услуги или сгради следва:

Or. ro

Изменение 1576
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Приложение III - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публичните институции, които Публичните органи, които закупуват 
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закупуват продукти, услуги или сгради 
трябва:

или немат продукти, услуги или сгради 
трябва:

Or. en

Изменение 1577
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на 
разходите, икономическата 
осъществимост и доколко 
продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 1578
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
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само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите,
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

само продуктите, отговарящи на 
критериите за принадлежност към 
най-високия клас на енергийна 
ефективност. Публичните органи 
могат да вземат под внимание 
ефективността на разходите и 
икономическата осъществимост, чрез 
използването на критерии за 
присъждане, които отчитат 
значението на енергийните 
характеристики поне в еднаква 
степен, както значението на цената;

Or. en

Обосновка

Определянето на механизмите за включване на изискванията за енергийна 
ефективност при обществените поръчки допринася при създаването на по-голяма 
правна сигурност за обществените органи. Използването на технически 
спецификации е най-ефикасният начин да се гарантира закупуването на енергийно 
ефективни продукти, услуги и сгради. За да се вземат под внимание опасенията за 
ефективността на разходите и икономическата осъществимост на продуктите, 
посочени в точка а), публичните органи могат да използват критерии за присъждане.

Изменение 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на 
разходите, икономическата 
осъществимост и доколко 
продуктите са технически 

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
прелаган от поне трима национални 
доставчици и с по-голяма 
ефективност на съотношението 
жизнен цикъл - цена над следващия 
наличен клас на енергийна 
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подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

ефективност;

Or. en

Изменение 1580
Angelika Niebler

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, следва да 
закупуват  продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време, в съответните 
етапи от процеса на възлагане на 
обществената поръчка, вземат 
надлежно под внимание ефективността 
на разходите, икономическата 
осъществимост и доколко продуктите са 
технически подходящи, както и 
условието за наличие на достатъчно 
конкуренция;

Or. de

Обосновка

Допълнителните критерии, добавени към критериите за енергийна ефективност, 
може да се окажат от значение на различни етапи от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка и поради това следва да получат различна тежест при 
отделните етапи.

Изменение 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на 
разходите, икономическата 
осъществимост и доколко продуктите 
са технически подходящи, както и 
условието за наличие на достатъчно 
конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание доколко продуктите са 
технически подходящи, както и 
условието за наличие на достатъчно 
конкуренция;

Or. en

Изменение 1582
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
продуктите, отговарящи на критерия за 
принадлежност към най-високите 
класи на енергийна ефективност, като в 
същото време вземат под внимание 
ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;
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Or. fr

Изменение 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Владимир Уручев, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, публичните 
органи следва да закупуват само 
продуктите, отговарящи на критерия за 
принадлежност към най-високия клас на 
енергийна ефективност, като в същото 
време вземат под внимание 
ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

Or. en

Изменение 1584
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
по принцип продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
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високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

Or. ro

Изменение 1585
Frédérique Ries

Предложение за директива
Приложение III - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

a) когато даден продукт попада в 
обхвата на делегиран акт, приет 
съгласно Директива 2010/30/ЕС или 
Директивата на Комисията за прилагане 
на Директива 92/75/ЕИО, да закупуват 
само продуктите, отговарящи на 
критерия за принадлежност към най-
високия клас на енергийна ефективност, 
като в същото време вземат под 
внимание ефективността на разходите, 
въздействието върху здравето, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
подходящи, както и условието за 
наличие на достатъчно конкуренция;

Or. en

Обосновка

При вземане на решение за закупуване следва да бъдат отчитани също така въпроси, 
свързани със здравето, например с цел улесняване на закупуването на продукти, които 
не съдържат вещества, увреждащи човешкото здраве.

Изменение 1586
Ioan Enciu
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Предложение за директива
Приложение III - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, да 
закупуват само продукти, 
съответстващи на показателите за 
енергийна ефективност, формулирани в 
мярката за прилагане;

б) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, да 
закупуват по принцип продукти, 
съответстващи на показателите за 
енергийна ефективност, формулирани в 
мярката за прилагане;

Or. ro

Изменение 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение III - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, да 
закупуват само продукти, 
съответстващи на показателите за 
енергийна ефективност, формулирани в 
мярката за прилагане;

b) когато даден продукт не попада в 
обхвата по точка а), но попада в обхвата 
на мярка за прилагане по Директива 
2009/125/ЕО, приета след влизането в 
сила на настоящата директива, 
публичните органи следва да закупуват 
само продукти, съответстващи на 
показателите за енергийна ефективност, 
формулирани в мярката за прилагане;

Or. en

Изменение 1588
Angelika Niebler
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Предложение за директива
Приложение III - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) при закупуване на продукти, 
представляващи офис оборудване, 
попадащи в обхвата на Решение 
[2006/1005/ЕО] на Съвета, да избират 
продукти, отговарящи на изисквания за 
енергийна ефективност, които да са не 
по-малко строги от посочените в 
Приложение В към Споразумението, 
приложено към горепосоченото 
решение;

в) следва да закупуват продукти, 
представляващи офис оборудване, 
попадащи в обхвата на Решение 
[2006/1005/ЕО] на Съвета, да избират 
продукти, отговарящи на изисквания за 
енергийна ефективност, които да са не 
по-малко строги от посочените в 
Приложение В към Споразумението, 
приложено към горепосоченото 
решение;;

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5, при обществените поръчки трябва да може 
да се вземат предвид други фактори, освен свързаните с енергийната ефективност, 
така че критериите за избор да бъдат подходящо претегляни и внимателно да се 
разглежда икономическата приложимост.

Изменение 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, 
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) при закупуване на продукти, 
представляващи офис оборудване, 
попадащи в обхвата на Решение 
[2006/1005/ЕО] на Съвета, да избират 
продукти, отговарящи на изисквания за 
енергийна ефективност, които да са не 
по-малко строги от посочените в 
Приложение В към Споразумението, 
приложено към горепосоченото 
решение;

в) публичните органи следва да 
закупуват продукти, представляващи 
офис оборудване, попадащи в обхвата 
на Решение [2006/1005/ЕО] на Съвета, 
да избират продукти, отговарящи на 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са не по-малко строги от 
посочените в Приложение В към 
Споразумението, приложено към 
горепосоченото решение;
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Or. en

Изменение 1590
Bernd Lange

Предложение за директива
Приложение ІII - буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато националните стандарти 
за енергийна ефективност и/или 
системи за етикетиране 
идентифицират информационно и 
комуникационно технологично 
оборудване, като по-ефективно от 
описаното в Приложение ІІІ, раздел 1, 
букви а) и б) от настоящата 
директива, публичните органи трябва 
да закупят това оборудване.

Or. de

Обосновка

Целта е постигането на възможно най-голямо подобрение на енергийната 
ефективност. Поради това трябва да се използва информационно и комуникационно 
оборудване, което държавите-членки вече са определили като високо ефективно.

Изменение 1591
Ivo Belet

Предложение за директива
Приложение III - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

d) да закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на 
горивата, определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-

г) да закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия определен в член 10 от 
Регламент (ЕО) № 1222/200940, когато 
се предлагат на пазара;
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висок клас на сцепление с влажна 
пътна настилка или съответно клас 
на външния шум при търкаляне, 
когато това е обосновано от 
съображения за безопасност или 
обществено здраве;

Or. en

Изменение 1592
Angelika Niebler

Предложение за директива
Приложение III - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на горивата, 
определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка или съответно клас на 
външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

г) те следва да закупуват единствено 
такива автомобилни гуми, които 
отговарят на критерия за най-висок клас 
енергийна ефективност на използване на 
горивата, определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка или съответно клас на 
външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението към член 5 в обществените поръчки трябва да е 
възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, така 
че критериите за подбор да бъдат правилно оценени, като се отдаде надлежно 
внимание на икономическата жизнеспособност.

Изменение 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska,
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, 
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Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на горивата, 
определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка или съответно клас на 
външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

г) публичните органи следва да 
закупуват единствено такива 
автомобилни гуми, които отговарят на 
критерия за най-висок клас енергийна 
ефективност на използване на горивата, 
определен в Регламент (ЕО) 
№ 1222/200940. Това изискване не 
следва да възпрепятства публичните 
институции да закупуват гуми с най-
висок клас на сцепление с влажна пътна 
настилка или съответно клас на 
външния шум при търкаляне, когато 
това е обосновано от съображения за 
безопасност или обществено здраве;

Or. en

Изменение 1594
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Приложение III - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните 
услуги само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

заличава се

Or. en

Изменение 1595
Angelika Niebler
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Предложение за директива
Приложение III - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги те могат да 
изискват от доставчиците на услуги да 
използват при изпълнението на 
въпросните услуги само продукти, 
отговарящи на изискванията в букви 
a)—г);

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението към член 5 в обществените поръчки трябва да е 
възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, така 
че критериите за подбор да бъдат правилно оценени, като се отдаде надлежно 
внимание на икономическата жизнеспособност.

Изменение 1596
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение III - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—в);

Or. de

Обосновка

В транспортния сектор е почти невъзможно –  или изключително скъпо – да се 
проверява дали доставчиците на услуги използват гуми с най-висока енергийна 
ефективност. Ето защо позоваването на буква г) следва да бъде заличено в този 
случай.
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Изменение 1597
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение III - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 
при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г); когато 
провеждат тръжни процедури за 
договори за услуги, публичните органи 
оценяват възможността за 
сключване на дългосрочни договори за 
енергийна ефективност, както е 
посочено в член 14, буква б);

Or. en

Обосновка

Важна част от директивата е укрепването на пазара за енергийни услуги с оглед 
набиране на частен капитал за инвестиции в областта на енергийната ефективност. 
Ето защо е от ключово значение публичните органи да бъдат насърчени да сключват 
договори за енергийни показатели наред с други мерки с оглед постигане на 
изисканите икономии на енергия.

Изменение 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, 
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в своите тръжни процедури за 
договори за услуги да изискват от 
доставчиците на услуги да използват 

д) публичните органи следва в своите 
тръжни процедури за договори за 
услуги да изискват от доставчиците на
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при изпълнението на въпросните услуги 
само продукти, отговарящи на 
изискванията в букви a)—г);

услуги да използват при изпълнението 
на въпросните услуги само продукти, 
отговарящи на изискванията в букви 
a)—г);

Or. en

Изменение 1599
Marita Ulvskog

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат 
единствено такива сгради, които 
отговарят поне на минимално 
допустимите изисквания за енергийни 
характеристики, споменати в член 4, 
параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 1600
Bernd Lange

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат 
единствено такива сгради, които 
отговарят поне на минимално 
допустимите изисквания за енергийни 
характеристики, споменати в член 4, 
параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 

е) да вземат предвид техния клас на 
енергийна ефективност като 
задължителен критерий при 
покупката или наемането на сгради, 
като надлежно вземат под внимание 
ефективността на разходите, 
икономическата осъществимост и 
доколко продуктите са технически 
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характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

подходящи, както и конкуренцията в 
района, обхванат от съответния 
местен орган. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. de

Изменение 1601
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат единствено 
такива сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания 
за енергийни характеристики, 
споменати в член 4, параграф 1. 
Спазването на тези изисквания се 
удостоверява чрез сертификатите за 
енергийни характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

е) без да се накърнява член 9, параграф 
1 от Директива 2010/31/EС, да 
закупуват или наемат единствено такива 
сгради, които отговарят поне на 
изискванията, установени от най-
високите класове на енергийна 
ефективност, така както са 
определени в страната, в която се 
намира съответната сграда. 
Спазването на тези изисквания се 
удостоверява чрез сертификатите за 
енергийни характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат единствено 
такива сгради, които отговарят поне на 

е) да закупуват единствено такива 
сгради –  или да сключват нови 
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минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, споменати в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

договори за наем относно тях – които 
отговарят поне на минимално 
допустимите изисквания за енергийни 
характеристики, посочени в член 4, 
параграф 1, или сгради, които ще 
съответстват на изискванията по 
време на тяхното използване. 
Спазването на тези изисквания се 
удостоверява чрез сертификатите за 
енергийни характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 1603
Angelika Niebler

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат единствено 
такива сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, споменати в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

е) те следва да закупуват или наемат 
единствено такива сгради, които 
отговарят поне на минимално 
допустимите изисквания за енергийни 
характеристики, посочени в член 4, 
параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението към член 5 в обществените поръчки трябва да е 
възможно да се вземат предвид и други фактори освен енергийна ефективност, така 
че критериите за подбор да бъдат правилно оценени, като се отдаде надлежно 
внимание на икономическата жизнеспособност.

Изменение 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение III - буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да закупуват или наемат единствено 
такива сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, споменати в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

е) публичните органи следва да 
закупуват или наемат единствено такива 
сгради, които отговарят поне на 
минимално допустимите изисквания за 
енергийни характеристики, посочени в 
член 4, параграф 1. Спазването на тези 
изисквания се удостоверява чрез 
сертификатите за енергийни 
характеристики по член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Изменение 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези изисквания не накърняват 
членовете, установени в Директива
2004/18/ЕО и Директива 2004/17/ЕА, 
както и всяко евентуално последващо 
преразглеждане на въпросните 
директиви. Ако се счете, че 
директивите влизат в конфликт, те 
имат приоритет пред настоящото 
приложение.

Or. en

Изменение 1606
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не е възможно да се гарантира 
ефективност на разходите, 
икономическа осъществимост или 
достатъчна конкуренция за 
продуктите, посочени в букви а)-г), 
публичните органи могат да закупят 
следващия най–добър по енергийна 
ефективност продукт, който е на 
разположение, ако тези изисквания са 
изпълнени;

Or. en

Изменение 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква е) не се прилага относно 
покупката или наемането на сгради, 
които са официално защитени като 
част от определена среда или поради 
специфичната им архитектурна или 
историческа стойност;

Or. en

Изменение 1608
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Институциите на ЕС наемат или 
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закупуват единствено сгради, които 
отговарят на изискванията, 
установени от най-високия клас на 
енергийна ефективност, така както е 
определен в страната, в която се 
намира сградата.

Or. en

Изменение 1609
Ivo Belet

Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните сгради, които 
институциите на ЕС ще наемат или 
закупят в бъдеще, се закупуват или 
наемат систематично съгласно най-
високия наличен клас на енергийна 
ефективност.

Or. en

Изменение 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение ІII - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните сгради, които 
институциите на ЕС ще наемат или 
закупят в бъдеще, са систематично с 
най-високия наличен клас на 
енергийна ефективност.

Or. en
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Изменение 1611
András Gyürk

Предложение за директива
Приложение IV - бележка под линия 3

Текст, предложен от Комисията

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите-
членки могат да използват примерния коефициент 2,5. Държавите-членки могат да 
използват и друг коефициент, при условие че направят съответната обосновка. 

Изменение

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За спестявания в kWh електроенергия държавите-членки могат да 
приложат коефициент 2,5, който отразява настоящата прогнозна средна 
ефективност за ЕС при производството на топлинна и електрическа енергия. 
Държавите-членки използват и друг коефициент, при условие че инсталациите са по-
ефективни и го адаптират редовно.

Or. en

Изменение 1612
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение IV - бележка под линия 3

Текст, предложен от Комисията

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите-
членки могат да използват примерния коефициент 2,5. Държавите-членки могат да 
използват и друг коефициент, при условие че направят съответната обосновка. 
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Изменение

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За спестявания в kWh електроенергия държавите-членки могат да 
приложат коефициент 2,5, който отразява настоящата прогнозна средна 
ефективност за ЕС при производството на топлинна и електрическа енергия. 
Държавите-членки могат да използват и друг коефициент, при условие че направят 
съответната обосновка. Държавите-членки използват различен коефициент, при 
условие че инсталациите са по-ефективни. Това подлежи на редовна адаптация.

Or. en

Изменение 1613
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение IV - бележка под линия 3

Текст, предложен от Комисията

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите-
членки могат да използват примерния коефициент 2,5. Държавите-членки могат да
използват и друг коефициент, при условие че направят съответната обосновка. 

Изменение

[3] Тази стойност може да се използва когато енергоспестяванията се изчисляват като 
първична енергия и се използва подход „отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите-
членки могат да използват примерния коефициент 2,5. Държавите-членки могат да 
използват и друг коефициент, при условие че направят съответната обосновка, или вече 
е бил установен подобен коефициент в националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Директивата не следва да накърнява вече установени определения, които се спазват 
при конвертиране на електроенергията в първична енергия.
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Изменение 1614
Henri Weber

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. fr

Изменение 1615
Bendt Bendtsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мерки, насочени към бързо 
реализиращи се енергоспестявания

заличава се

Следните мерки се считат за 
насочени към бързо реализиращи се 
енергоспестявания:
a) дистрибуция или монтиране на 
компактни луминесцентни 
енергоефективни крушки за 
осветление;
б) дистрибуция или монтиране на 
енергоефективни глави за душове;
в) енергийни одити;
г) информационни кампании.

Or. en

Обосновка

Повечето от предлаганите бързореализиращи се енергоспестявания са или 
благодарение на екологичен дизайн, или не биха могли самостоятелно (напр. 
информационните кампании) да позволят да бъдат направени икономии на енергия, 
защото най-често произтичат от кампании за продукти (напр. бели стоки), с 



AM\884003BG.doc 93/111 PE475.997v01-00

BG

изключение на някои инициативи (напр. намаляване на вътрешната температура, 
загуби поради състояние на готовност и др.), които често са трудни и 
труднодостъпни.

Изменение 1616
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водещите принципи, които се 
използват от държавите-членки при 
определяне на енергоспестяванията, 
извън тези, които биха се 
осъществили по естествен път, са 
следните.

Or. en

Изменение 1617
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мерки, насочени към бързо 
реализиращи се енергоспестявания

1. Мерки, които не се отчитат за 
целта за енергоспестяване

Or. en

Изменение 1618
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните мерки се считат за насочени 
към бързо реализиращи се 
енергоспестявания:

Следните мерки се изключват от 
целта за енергоспестяване:

Or. en

Изменение 1619
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дистрибуция или монтиране на 
компактни луминесцентни 
енергоефективни крушки за 
осветление;

заличава се

Or. en

Изменение 1620
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информационни кампании. заличава се

Or. en

Изменение 1621
Bernd Lange

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дистрибуция и монтиране на 
домакински уреди, класифицирани в 
най-високия клас на енергийна 
ефективност, които имат по-малко 
от 15% пазарно присъствие.

Or. de

Обосновка

Домакинските уреди с пазарно присъствие между 15 и 30% могат да се считат като 
„бързореализиращи се енергоспестявания“.

Изменение 1622
Mario Pirillo

Предложение за директива
Приложение V - раздел 1 - буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дистрибуция или монтиране на 
интелигентни измервателни уреди;

Or. it

Изменение 1623
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изчисляване на икономиите на 
първична енергия

2. Методология за енергоспестявания

При изчисляването на 
енергоспестяванията в националните 
схеми за задължения за енергийна 
ефективност следва да се взема под 
внимание продължителността на 

Задължените страни могат да използват 
един или повече от следните методи за 
изчисляване на енергоспестяванията за 
целите по член 6, параграф 2:
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живота на енергоефективните 
съоръжения при различните мерки. 
Когато не са определени национални 
стойности за продължителността 
на живота, следва да се прилагат 
примерните стойности в точка 4. 
Задължените страни могат да използват 
един или повече от следните методи за 
изчисляване на енергоспестяванията за 
целите по член 6, параграф 2: 

a) инженерни оценки; a) Предполагаеми енергоспестявания, 
спрямо резултатите от предходни 
независимо проследени енергийни 
подобрения в сходни инсталации. 
Принципите, изложени в точка 3, се 
прилагат при определяне на 
предполагаемите енергоспестявания. 
Общият подход се нарича “ex-ante”;

б) измервания; б) Измерени енергоспестявания, при 
които икономиите от прилагането 
на мярка или на пакет от мерки се 
определят чрез регистриране на 
действителното намаление на 
енергопотреблението, като се вземат 
предвид такива фактори като 
използване, равнища на производство 
и атмосферни условия, които могат 
да влияят върху потреблението. 
Общият подход се нарича “ex-post”;

в) стандартни стойности и срокове 
на експлоатация, които държавите-
членки са приели по ясен и разумен 
начин. Тези стойности следва да 
бъдат съобщавани на Комисията. 
Комисията може да поиска изменение 
на стойностите, ако има вероятност 
те да изкривят конкурентната среда 
или ако не са достатъчно амбициозни 
в сравнение с примерните стойности 
и срокове на експлоатация в точки 3 и 
4. 

в) Претеглени енергоспестявания, при 
които може да бъде уместно да се 
използват инженерни оценки на 
енергоспестяванията, когато 
установяването на стабилни 
измервани данни за конкретно 
съоръжение е трудно или 
несъразмерно скъпо, например, при 
замяната на компресор или 
електродвигател с оценка на kWh 
различна от тази на съоръжение, за 
което са измерени независими данни 
относно енергоспестяванията.

г) примерните стойности и срокове 
на експлоатация в точки 3 и 4, когато 
не са установени национални 

г) Наблюдавани енергоспестявания, 
при които потребителската реакция 
спрямо съветите, информационните 
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стандартни стойности и срокове на 
експлоатация; 

кампании или използването на 
интелигентни измервателни уреди, е 
определена. Този подход може да се 
използва единствено за 
енергоспестявания, които 
произтичат от промени в 
потребителското поведение. Не 
може да се използва за 
енергоспестявания, които 
произтичат от прилагането на 
физически мерки. 
Енергоспестяванията от 
съоръженията следва да произтичат 
или от набора предполагаеми 
енергоспестявания  или от 
инженерните методи. Когато се 
отдава предпочитание на 
предполагаемите енергоспестявания, 
инженерните методи се изключват.

Or. en

Изменение 1624
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 - алинея 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инженерни оценки; a) Претеглени енергоспестявания, при 
които може да бъде уместно да се 
използват инженерни оценки на 
енергоспестяванията, когато 
установяването на стабилни 
измервани данни за конкретно 
съоръжение е трудно или 
несъразмерно скъпо, например, при 
замяната на компресор или 
електродвигател  с оценка на kWh 
различна от тази на съоръжение, за 
което са измерени независими данни 
относно енергоспестяванията;

Or. en



PE475.997v01-00 98/111 AM\884003BG.doc

BG

Изменение 1625
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 - алинея 2 - буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Предполагаеми спестявания, 
спрямо резултатите от предходни 
независимо проследени енергийни 
подобрения в сходни инсталации. 
Общият подход се нарича “ex-ante”;

Or. en

Изменение 1626
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 - алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) измервания; б) Измерени енергоспестявания, при 
които икономиите от прилагането 
на мярка или на пакет от мерки се 
определят чрез регистриране на 
действителното намаление на 
енергопотреблението, като се вземат 
предвид такива фактори като 
използване, равнища на производство 
и атмосферни условия, които могат 
да влияят върху потреблението. 
Общият подход се нарича “ex-post”;

Or. en

Изменение 1627
Claude Turmes
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Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 - алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) измервания; б) наблюдение, контролиране и
измервания в реално време

Or. en

Изменение 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 - алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) измервания; б) измервания, измервателно 
оборудване

Or. en

Изменение 1629
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) Принципи, които се прилагат при 
изчисляване на енергоспестяванията
При определяне на 
енергоспестяванията за дадена мярка 
на енергийна ефективност се 
прилагат следните принципи:
a) Единствено енергоспестяванията, 
които са в допълнение спрямо 
очакваните от среден продукт, 
пуснат на пазара, могат да бъдат 
отчетени. При определяне на 
допълнителните енергоспестявания 
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се взема надлежно предвид следното:
i. преобладаващата енергийна 
ефективност и енергийното 
етикетиране на измерванията 
относно материалите (стени, 
покриви, подове, прозорци и врати) в 
съществуващия сграден фонд;
ii. преобладаващите нормативни 
уредби относно минималните 
изисквания за енергийна ефективност
на новите сгради или превозни 
средства или премахването на някои 
продукти, например забраната на 
някои крушки с нагряващи се жички, 
означава, че компактните 
луминесцентни крушки за осветление 
са стандартът;
iii. минималните изисквания на ЕС за 
енергийна ефективност относно 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, така както са 
определени в директивата на ЕС 
относно екологичния дизайн;
iv. преобладаващи пазарни продажби 
и тенденции относно продажбите на 
електропотребяващи продукти в 
държавите-членки, в които 
съществуват критерии за енергийно 
етикетиране;
б) дейностите на задължената 
страна трябва да бъдат ясно 
осезаеми спрямо постигането на 
изискваните енергоспестявания;
в) следва надлежно да се вземе под 
внимание нарасналото удобство или 
обратния ефект, произтичащ от 
въвеждането на мерки, например по-
големият комфорт в резултат от 
мерките по изолиране;
г) енергоспестяванията, постигнати 
при крайното потребление могат да 
бъдат предявени, единствено ако са 
регистрирани от повече от една 
задължена страна; 
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д) енергоспестяванията, постигнати 
в резултат на други местни, 
регионални, национални или 
международни политики, не могат да 
бъдат включени, например действащи 
разпоредби относно 
строителството;
е) с оглед отчитане на климатичните 
различия между регионите, 
държавите-членки могат да изберат 
да коригират енергоспестяванията 
спрямо стандартна стойност или да 
хармонизират различни 
енергоспестявания в съзвучие с 
температурните разлики между 
регионите; корекциите следва да 
бъдат уточнени и одобрени от 
комисия не по-късно от три месеца 
след прилагането на настоящата 
директива.
ж) когато мерките водят до промени 
в потреблението на повече от един 
вид гориво, следва да се отчита 
надлежно първичното енергийно 
съдържание на въпросното гориво, 
както е определено в приложение IV;
з) при изчисляване на 
енергоспестяванията се взема предвид 
продължителността на мерките;
iи) когато мерките водят до ускорена 
замяна на елементи на оборудване, 
продукти или сгради, се взема 
надлежно под внимание 
продължителността на 
енергоспестяванията в сравнение с 
енергийното потребление на 
оригиналното оборудване, но 
единствено за оставащия жизнен 
цикъл на оригиналното оборудване;
й) позволяват се действия на 
задължените страни, индивидуални 
или съвместни, които целят 
постигането на трайно преминаване 
на продукти, оборудване или пазари 
към по-високо равнище енергийна 
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ефективност;
к) при насърчаване на усвояването на 
мерки за енергийна ефективност 
държавите-членки гарантират, че 
стандартите за качество на 
продуктите, услугите и прилагането 
на мерки се поддържат. Когато 
подобни стандарти не съществуват, 
държавите-членки работят със 
задължените страни за тяхното 
въвеждане.
Изчисляването на 
енергоспестяванията се преразглежда 
поне на всеки две години, като се 
вземат предвид нормативният и 
технологическият напредък.

Or. en

Изменение 1630
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Уведомяване относно 
методологията
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за предлаганата от тях 
подробна методология за 
експлоатация на схемите за 
задължения за енергийна 
ефективност. Такова уведомление 
включва подробни данни относно:
a) задължените страни;
б) целевите сектори;
в) равнището на целта за 
енергоспестяване;
г) продължителността на периода на 
задължение;
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д) допустими категории мерки;
е) методологията на изчисление, 
включително начина на определяне на 
степента на допълнителност и 
материалност;
ж) продължителността на мерките;
з) подхода спрямо различията в 
климата в самите държави-членки;
и) обработката на горивата с 
различно съдържание на въглерод и 
първична енергия;
й) стандартите за качество;
к) протоколите за наблюдение и 
проверка;
л) протоколите от одит.
Комисията може да изиска 
методологията да бъде изменена, ако 
има вероятност да нарушава 
конкуренцията или не е толкова 
стриктна, колкото равностойни 
схеми в други държави-членки.

Or. en

Изменение 1631
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1632
Vicky Ford
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Предложение за директива
Приложение V - раздел 3 - точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1633
Bernd Lange

Предложение за директива
Приложение V - раздел 3 - точка 3.1 - буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) ДОМАШНИ СУШИЛНИ 
МАШИНИ ЗА ДРЕХИ
От 1 декември 2013 г.
Предполагаемо спестяване за клас A 
(kWh/годишно): СДО
Предполагаемо спестяване за клас A+ 
(kWh/годишно): СДО
Предполагаемо спестяване за клас 
A++ (kWh/годишно): СДО
Предполагаемо спестяване за клас 
A+++(kWh/годишно): СДО

Or. de

Обосновка

Приложение V, раздел 3 следва да съответства на последното постигнато равнище 
при прилагане на енергийното етикетиране към  момента на приемане на 
директивата.  Делегираното регулиране на енергийното етикетиране да домашни 
сушилни машини за дрехи ще бъде прието скоро и предполагаемите енергоспестявания 
следва да съответстват на определените класове за енергийна ефективност.

Изменение 1634
Claude Turmes
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Предложение за директива
Приложение V - раздел 3 - точка 3.2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единично енергоспестяване при 
преминаване от лампи с нажежаема 
жичка (GLS42) към компактни 
луминесцентни лампи (CFL 16) в 
kWh/година:

заличава се

__________________
42 Лампи за общо осветление или 
лампи с волфрамова жичка.

Or. en

Изменение 1635
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение V - раздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Примерни срокове на експлоатация
Мерки за подобряване на 
енергийната ефективност 
чрез замяна на компоненти

Примерни 
срокове на 
експлоатаци
я в години

Котел — кондензационен 20
Котел — с директно 
подаване

20

Горелки, нафтови и газови 10
Регулиращи прибори 15-20
Регулираща система —
централна

15-25

Регулираща система за 
параметрите на въздуха в 
помещенията

15-25

Регулиране на 
отоплението: 
автоматични регулиращи 

10

заличава се
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вентили
Измервателни уреди 10

Or. en

Изменение 1636
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Vа
Минимални критерии, които се 

включват в енергийните одити и 
системите за енергийно управление

Енергийните одити и системите за 
енергийно управление, посочени в член 
7, включват и отговарят поне на 
следните критерии:
1. Системите за енергийно 
управление, в които се включват също 
така енергийните одити, съдържат 
ясна енергийна политика на равнище 
предприятие и обект, с планове за 
действие, които обхващат 
инвестиции, бюджети и операции, 
заедно с ясно установени 
отговорности и отчетност за 
енергийно потребление и подобрена 
енергийна ефективност, които 
достигат до най-високите ръководни 
равнища.
2. Енергийните одити и системите за 
енергийно управление имат ясно 
определени цели, предназначени да 
подобрят и да поддържат 
енергийната ефективност на 
предприятията, както и на 
домакинствата на икономически 
оптимални равнища, като 
същевременно се зачитат 
екологичните ограничения и 



AM\884003BG.doc 107/111 PE475.997v01-00

BG

техническата осъществимост. 
Енергийните одити за малките и 
средните предприятия (МСП) и 
домакинствата са по принцип не 
толкова сложни и се изискват по-
рядко отколкото при по-крупните 
предприятия и по-големите сгради
[1]. При все това общите критерии за 
качество, определени в настоящото 
приложение, се прилагат 
равностойно по отношение на 
енергийните одити за МСП и 
домакинствата.
3. Въпросните енергийни одити и 
системи за управление се основават
на актуализирани оперативни 
измервани данни относно 
потреблението на енергия и графици 
за натоварване (по отношение на 
електроенергията), съхранявани с цел 
исторически анализ и проследяване на 
резултатите. Одитите имат обхват, 
основаващ се на енергийния поток 
към и извън общите граници на 
системата на въпросните 
предприятия, обекти и сгради. Те 
следва да включват общото 
потребление на енергия на обекта, 
както и индивидуалното 
потребление, производственото 
потребление, потреблението от 
гледна точка на услугите и на 
системата, заедно с класовете 
енергия (парна, от гориво, 
електрическа), както и минали, 
настоящи и прогнозирани енергийни и 
оперативни разходи. Данните се 
коригират спрямо външни 
въздействия като атмосферни 
условия, промишлен капацитет и др.
4. Енергийните одити за по-крупните 
предприятия и по-големите сгради 
включват както макро одити за 
цялостните енергийни потоци към и 
от предприятията и сградите, така 
и микро одити за индивидуални 
технически системи, процеси и 
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оборудване в границите на 
системата, като се извършват
всеобхватно и систематично и по 
независим, прозрачен и обективен 
начин на интервали от 3 и 2 години, 
съответно, като всяка година се 
докладва в предприятията. 
Посещенията на обектите са 
неразделна част от тези одити.
5. Енергийните одити са също така 
представителни с оглед събиране на 
надеждни и уместни данни, 
възпроизводими, а също така и 
пропорционални, проследими и 
проверими.
6. Въпросните енергийни одити и 
системи за управление на енергия се 
основават, когато е възможно, на 
анализ на разходите за жизнения 
цикъл, а не на обичайния период на 
възвръщаемост, с оглед отчитане 
наред с другото на дългосрочно 
реализуемите спестявания, 
остатъчните стойности на 
дългосрочните инвестиции и 
дисконтираните норми.
7. Всички енергийни одитори и 
оператори за управление на енергийни 
системи (вътрешни и външни) са 
сертифицирани и/или акредитирани 
от официален(и) орган(и), назначен(и) 
и/или признат(и)  от държавата-
членка или регионално правителство.
8. На вътрешните енергийни одитори 
и вътрешните оператори на 
енергийни системи се отреждат 
ключови роли като средство за 
обезпечаване и поддържане на 
вътрешната компетентност, 
осведоменост, комуникация и 
ангажираност в рамките на 
задължените и засегнатите 
предприятия и сгради.
9. Подборът и определянето на 
мащаба на всяко ново и заменено 
оборудване, потребяващо енергия, 
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процеси и други мерки за 
енергоспестяващи мерки включват 
икономически, поведенчески и 
технически анализ, както и 
предложения и планове за 
проследяване и проверка на 
въздействието на мерките след 
тяхното прилагане. Други възможни
ползи от неенергийно естество като 
увеличаване на производителността 
и снижаване на разходите за 
поддръжка  могат също да бъдат 
предмет на доклад, наред с 
техническите взаимодействия и 
синергии между съчетаните мерки.
10. Енергийните одити са от „степен 
на инвестиционно качество“, в 
смисъл, че икономическото 
изчисление за предлаганите мерки 
трябва да бъде достатъчно подробно 
и проверено, за да предоставя на 
потенциалните инвеститори 
(вътрешни и външни), както и на 
данъчните и финансовите органи 
ясна информация относно 
потенциалните икономии, парични 
потоци и нетни текущи стойности 
на предлаганите мерки и пакети от 
мерки, и присъщия технически и 
финансов риск.
11. Енергийните одити и системите 
за енергийно управление, както и 
техните препоръки се основават на 
прегледи на статута на 
предприятието, сградата, обекта, 
системата и процеса, като те се 
сравняват с приложимите 
стандарти за измерване и схеми за 
най-добри практики, както и с 
непрекъснато актуализираните 
списъци на най-добрите налични 
технологии (BAT in IPPC brefs[2], 
например ) във въпросния сектор и 
подсектор.
12.  Мерките, които се използват 
понастоящем или са предлагани за 
подобряване на енергийната 
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ефективност по никакъв начин не 
накърняват съществуващите здравни 
разпоредби и разпоредби за 
безопасност като вътрешна 
безопасност на климатичните и 
противопожарни системи, по време 
на тяхното прилагане, експлоатация 
и използване, или други нормативни 
ограничения.
13. Прилагането на EN ISO 50001 
(системи за енергийно управление) 
може да бъде признато като средство 
за изпълнение на изискванията, 
установени в член 7 от настоящата 
директива, при условие че 
прилагането на стандарта в 
предприятията и сградите отговаря 
също така на критериите, 
установени в настоящото 
приложение [3], параграфи 1-12.
[1] В Директива 2010/31/EС от 19 май 
2010 г. относно енергийната 
ефективност на сградите, 
честотата на енергийните одити за 
сградите се определя от 
сертификатите за енергийна 
ефективност, от които енергийните 
одити са необходима част.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3]  Прилагането на EN 16247-1 
(енергийни одити) може също да бъде 
признато като средство за 
изпълнение на изискванията, 
установени в член 7 от настоящата 
директива, при условие че 
прилагането на стандарта в 
предприятията и сградите отговаря 
също така на критериите, 
установени в настоящото 
приложение, параграфи 1-12, след 
официалното приемане на 
стандарта.

Or. en
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Изменение 1637
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение V б
Минимални изисквания за измерване и 
проверка на енергоспестяванията по

член 6
1. потенциалът за енергоспестявания 
се изчислява секторно
2. последиците от 
енергоспестяванията се изчисляват 
за всяка предложена мярка съгласно 
подход „отдолу-нагоре“, като се прави 
разлика между съществуващите, 
новите и планираните мерки,
3. общите последици от 
енергоспестяванията на всички мерки 
се съизмерват с националната цел в 
съответствие с прилаганата 
секторна структура
4. годишните енергоспестявания се 
наблюдават въз основа на 
статистически данни и се сравняват 
с целта
5. когато при наблюдението се 
установят отклонения от пътя към 
постигането на целта, мерките се 
наблюдават поединично и се 
коригират съответно.

Or. en


