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Изменение 1638
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той 
да бъде свързан към интерфейс, 
осигуряващ защитена 
комуникационна връзка до крайния 
потребител, даваща възможност на 
уреда да подава лични метрологични 
данни на крайния потребител или на 
трета страна, определена от крайния 
потребител.

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той 
да отговаря на съответните 
европейски стандарти и изисквания 
за функционални възможности за 
тези измервателни уреди.

Or. en

Изменение 1639
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той 
да бъде свързан към интерфейс, 
осигуряващ защитена 
комуникационна връзка до крайния 
потребител, даваща възможност на 
уреда да подава лични метрологични
данни на крайния потребител или на 
трета страна, определена от крайния 
потребител.

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален интелигентен 
измервателен уред той да измерва 
правилно и да предава при осигурена 
защита данни за потреблението на 
крайния потребител или на трета страна, 
определена от крайния потребител.
Данните се обработват при осигурена 
защита, като личните данни на 
потребителите са защитени 
съобразно съответното 
законодателство на ЕС в областта 
на защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния 
живот.
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Изменение 1640
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той да 
бъде свързан към интерфейс, 
осигуряващ защитена комуникационна 
връзка до крайния потребител, даваща 
възможност на уреда да подава лични 
метрологични данни на крайния 
потребител или на трета страна, 
определена от крайния потребител.

Държавите-членки могат да осигурят 
изискване, след положителен анализ 
на разходите и ползите, при 
инсталирането на индивидуален 
измервателен уред той да бъде свързан 
към интерфейс, осигуряващ защитена 
комуникационна връзка до крайния 
потребител, даваща възможност на 
уреда да подава лични метрологични 
данни на крайния потребител или на 
трета страна, определена от крайния 
потребител, в съответствие със 
законодателството в областта на 
защитата на личните данни.

Or. ro

Изменение 1641
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той да 
бъде свързан към интерфейс, 
осигуряващ защитена комуникационна 
връзка до крайния потребител, даваща 
възможност на уреда да подава лични 
метрологични данни на крайния 
потребител или на трета страна, 

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален интелигентен 
измервателен уред той да бъде свързан 
към интерфейс, осигуряващ защитена 
комуникационна връзка до крайния 
потребител, даваща възможност на 
уреда да подава лични метрологични 
данни на крайния потребител или на 
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определена от крайния потребител. трета страна, определена от крайния 
потребител.

Or. en

Изменение 1642
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той да 
бъде свързан към интерфейс, 
осигуряващ защитена комуникационна 
връзка до крайния потребител, даваща 
възможност на уреда да подава лични 
метрологични данни на крайния 
потребител или на трета страна, 
определена от крайния потребител.

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване при инсталирането на 
индивидуален измервателен уред той да 
бъде свързан към интерфейс като 
например персонален интернет сайт, 
осигуряващ защитена комуникационна 
връзка до крайния потребител, даваща 
възможност на уреда да подава лични 
метрологични данни на крайния 
потребител или на трета страна, 
определена от крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Директивата не бива да бъде в конфликт с политиката на държавите-членки 
относно връзки към дисплеи в домовете, тъй като това ще бъде технически сложно и 
скъпо (в сравнение с някои случаи на публикуване на данни чрез уебсайт, смартфон).

Изменение 1643
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща 
възможност на крайния потребител 

заличава се
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по-добре да контролира своето 
енергопотребление и да използва 
информацията за допълнителен 
анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
следва най-малкото да съдържа данни 
за текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и 
съответните разходи, и да бъде 
представена по начин, насърчаващ 
предприемането на действия от 
страна на потребителите за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 1644
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, и да бъде представена по 
начин, насърчаващ предприемането 
на действия от страна на 
потребителите за подобряване на 
енергийната ефективност.

Интерфейсът на измервателния уред 
следва да поддържа връзката на 
дисплей в домовете, който 
предоставя информация, даваща 
възможност на крайния потребител по-
добре да контролира и да намали 
своето енергопотребление.  Тази 
информация може да се използва след 
това за допълнителен анализ на 
потенциала за енергоспестяване и 
консултиране от трета страна, 
определена от крайния потребител, 
като се гарантира 
неприкосновеността на личния му 
живот.  Тази информация следва най-
малкото да съдържа данни за текущото 
потребление (изразени например в kWh, 
kJ, m3) и съответните разходи.

Or. en
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Изменение 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, и да бъде представена по 
начин, насърчаващ предприемането на 
действия от страна на потребителите за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация чрез дисплея на 
интелигентния измервателен уред 
или чрез интернет, даваща 
възможност на крайния потребител по-
добре да контролира своето 
действително енергопотребление и да 
използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, и да бъде представена по 
начин, насърчаващ предприемането на 
действия от страна на потребителите за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 1646
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
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следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, и да бъде представена по 
начин, насърчаващ предприемането на 
действия от страна на потребителите за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, ако те са известни, и да бъде 
представена по начин, насърчаващ 
предприемането на действия от страна 
на потребителите за подобряване на 
енергийната ефективност.

Or. de

Изменение 1647
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване. Тази информация 
следва най-малкото да съдържа данни за 
текущото потребление (изразени 
например в kWh, kJ, m3) и съответните 
разходи, и да бъде представена по 
начин, насърчаващ предприемането на 
действия от страна на потребителите за 
подобряване на енергийната 
ефективност.

Интерфейсът следва да предоставя 
лична информация, даваща възможност 
на крайния потребител по-добре да 
контролира своето енергопотребление и 
да използва информацията за 
допълнителен анализ на потенциала за 
енергоспестяване, както и да позволява 
прилагането на гъвкави тарифи, 
отчитащи времето, с цел 
оптимизиране на потреблението. 
Тази информация следва най-малкото да 
съдържа данни за текущото потребление 
(изразени например в kWh, kJ, m3) и 
съответните разходи, и да бъде 
представена по начин, насърчаващ 
предприемането на действия от страна 
на потребителите за подобряване на 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1648
Fiona Hall
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Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфраструктурата на 
интелигентните измервателни уреди 
поддържа интерфейси за двупосочна 
комуникация за осигуряването на 
енергийна ефективност и услуги на 
управление на потреблението, като 
например автоматизация в дома и 
програми за оптимизация на 
потреблението, които позволяват на 
крайния потребител да реагира на 
сигнали относно цената и да 
адаптира енергопотреблението. 
Държавите-членки изискват тези 
интерфейси да са оперативно 
съвместими.

Or. en

Обосновка

Инсталирането на интелигентни измервателни уреди е добра възможност за 
въвеждането на авансови свързани с енергията услуги, като по този начин данните 
относно потреблението и производството на енергия ще могат да се предоставят на 
трети страни, което да позволи услуги за енергийна ефективност и управление на 
потреблението. Това включва програми за оптимизиране на потреблението, които да 
насърчат потребителя да реагира по отношение на свързани с цените сигнали и да 
промени начина си на потребление, така че то да стане по-ефикасно и устойчиво.

Изменение 1649
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният регулаторен орган 
трябва да осигури изискване 
интерфейсът да дава и публични 
данни, даващи възможност на 
крайния потребител да разбере и да 

заличава се
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използва действащите тарифи за 
различните периоди на потребление с 
цени в реално време, цени за 
върховите периоди и отстъпки заради 
намалено потребление през върхови 
периоди.

Or. en

Изменение 1650
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният регулаторен орган
трябва да осигури изискване 
интерфейсът да дава и публични данни, 
даващи възможност на крайния 
потребител да разбере и да използва 
действащите тарифи за различните 
периоди на потребление с цени в реално 
време, цени за върховите периоди и 
отстъпки заради намалено потребление 
през върхови периоди.

Държавите-членки трябва да осигурят
изискване интерфейсът да дава и 
публични данни, даващи възможност на 
крайния потребител да разбере и да 
използва действащите тарифи за 
различните периоди на потребление с 
цени в реално време, цени за върховите 
периоди и отстъпки заради намалено 
потребление през върхови периоди.

Or. en

Обосновка

Това не е задължително ролята на НРО.

Изменение 1651
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният регулаторен орган 
трябва да осигури изискване 

Националният регулаторен орган може
да осигури изискване интерфейсът да 
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интерфейсът да дава и публични данни, 
даващи възможност на крайния 
потребител да разбере и да използва 
действащите тарифи за различните 
периоди на потребление с цени в реално 
време, цени за върховите периоди и 
отстъпки заради намалено потребление 
през върхови периоди.

дава и публични данни, даващи 
възможност на крайния потребител да 
разбере и да използва действащите 
тарифи за различните периоди на 
потребление с цени в реално време, 
цени за върховите периоди и отстъпки 
заради намалено потребление през 
върхови периоди.

Or. ro

Изменение 1652
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният регулаторен орган трябва 
да осигури изискване интерфейсът да 
дава и публични данни, даващи 
възможност на крайния потребител да 
разбере и да използва действащите 
тарифи за различните периоди на 
потребление с цени в реално време, 
цени за върховите периоди и отстъпки 
заради намалено потребление през 
върхови периоди.

Националният регулаторен орган трябва 
да осигури изискване интерфейсът да 
дава и публични данни, даващи 
възможност на крайния потребител да 
разбере и да използва в случая с 
електроенергията действащите тарифи 
за различните периоди на потребление с 
цени в реално време, цени за върховите 
периоди и отстъпки заради намалено 
потребление през върхови периоди.

Or. en

Обосновка

Директивата не бива да бъде в конфликт с политиката на държавите-членки 
относно връзки към дисплеи в домовете, тъй като това ще бъде технически сложно и 
скъпо (в сравнение с някои случаи на публикуване на данни чрез уебсайт, смартфон).

Изменение 1653
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 3 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обръщат 
внимание на необходимостта, където 
е нужно, от осигуряване на 
интерфейси, достъпни за 
потребители с увреждания.

Or. en

Изменение 1654
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, които се получават 
чрез интерфейса, следва да дават 
възможност на крайния потребител 
да узнае своите предишни нива на 
потребление (в местната валута и в 
kWh, kJ или m3):

заличава се

a) през последните седем дни, ден по 
ден;
б) през последната пълна седмица;
в) през последния пълен месец;
г) през същия пълен месец миналата 
година;
д) през последната пълна година.

Or. en

Изменение 1655
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, които се получават чрез 
интерфейса, следва да дават възможност 
на крайния потребител да узнае своите 
предишни нива на потребление (в 
местната валута и в kWh, kJ или m3):

Личните данни, които се получават чрез 
интерфейса, следва да дават възможност 
на крайния потребител да узнае своите 
предишни нива на потребление за 
определени периоди:

Or. en

Обосновка

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Изменение 1656
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, които се получават
чрез интерфейса, следва да дават 
възможност на крайния потребител да 
узнае своите предишни нива на 
потребление (в местната валута и в 
kWh, kJ или m3):

Личните данни, свързани с 
потреблението и предавани при 
осигурена защита чрез интерфейса за 
двупосочна информация, следва да 
дават възможност на крайния 
потребител да узнае своите предишни 
нива на потребление (в местната валута 
и в kWh, kJ или m3):

Or. en

Изменение 1657
Gaston Franco
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Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, които се получават чрез 
интерфейса, следва да дават възможност 
на крайния потребител да узнае своите 
предишни нива на потребление (в 
местната валута и в kWh, kJ или m3):

Личните данни, които се получават чрез 
интерфейса, като например 
персонален интернет сайт, следва да 
дават възможност на крайния 
потребител да узнае своите предишни 
нива на потребление за определени 
периоди (в местната валута и в kWh, kJ 
или m3), като например:

Or. en

Обосновка

Директивата не бива да бъде в конфликт с политиката на държавите-членки 
относно връзки към дисплеи в домовете, тъй като това ще бъде технически сложно и 
скъпо (в сравнение с някои случаи на публикуване на данни чрез уебсайт, смартфон).

Изменение 1658
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през последните седем дни, ден по 
ден;

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят собствените си изисквания за 
информация въз основа на икономическото си положение.

Изменение 1659
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) през последните седем дни, ден по 
ден;

заличава се

Or. en

Обосновка

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Изменение 1660
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) през последната пълна седмица; заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят собствените си изисквания за 
информация въз основа на икономическото си положение.

Изменение 1661
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) през последния пълен месец; заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят собствените си изисквания за 
информация въз основа на икономическото си положение.

Изменение 1662
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) през същия пълен месец миналата 
година;

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят собствените си изисквания за 
информация въз основа на икономическото си положение.

Изменение 1663
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) през последната пълна година. заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да определят собствените си изисквания за 
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информация въз основа на икономическото си положение.

Изменение 1664
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните показвани периоди 
следва да отговарят на периодите на 
сметките за енергопотреблението, с 
цел осигуряване на съгласуваност на 
показваните данни със сметките на 
домакинството.

заличава се

Or. de

Обосновка

Пълна съгласуваност е технически невъзможна, просто защото съответните групи 
от данни се обработват от различни ИТ системи - режим, който следва да продължи 
поради свързани със защитата на данните и сигурността причини. Наред с това, в 
зависимост от датата, на която потребителят се е преместил в дадено жилище, 
периодите на сметките за потребление може да се различават от календарния 
период.

Изменение 1665
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните показвани периоди 
следва да отговарят на периодите на 
сметките за енергопотреблението, с 
цел осигуряване на съгласуваност на 
показваните данни със сметките на 
домакинството.

заличава се

Or. en
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Изменение 1666
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предишните показвани периоди 
следва да отговарят на периодите на 
сметките за енергопотреблението, с 
цел осигуряване на съгласуваност на 
показваните данни със сметките на 
домакинството.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпреки че потребителите може да приветстват възможността да разчитат по-
добре енергопотреблението си чрез интелигентната система за измерване, това не е 
нужно да съответства на изготвянето на сметки. Потребителите предпочитат 
плащания на еднакви суми с окончателно годишно уреждане. Потреблението на газ е 
много различно през лятото и през зимата. Кратки периоди на сметки за 
енергопотребление (напр. месечно или на два месеца) ще доведат до плащания на 
големи суми с променлив размер, което ще окаже особено негативно въздействие 
върху уязвимите потребители.

Изменение 1667
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет — за 
предходното потребление (във всеки 
един ден, седмица, месец, година от 
началото на интелигентното мерене) 
и всякаква друга полезна информация, 

заличава се
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даваща възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна 
на потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, 
кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници 
в индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

Or. en

Изменение 1668
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет — за 
предходното потребление (във всеки 
един ден, седмица, месец, година от 
началото на интелигентното мерене) и 
всякаква друга полезна информация, 
даваща възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна 
на потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, 
кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници 
в индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет — за 
предходното потребление (на 
ежедневна, ежеседмична или 
ежемесечна база за период, който 
може да обхваща предходните 13 
месеца, от началото на интелигентното 
мерене).
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Or. en

Изменение 1669
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет — за 
предходното потребление (във всеки 
един ден, седмица, месец, година от 
началото на интелигентното мерене) и 
всякаква друга полезна информация, 
даваща възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна на 
потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници в 
индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
информация — директно чрез дисплея в 
домовете и поне един друг вид 
директна обратна връзка — за 
предходното потребление (във всеки 
един ден, седмица, месец, година от 
началото на интелигентното мерене) и 
всякаква друга полезна информация, 
даваща възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна на 
потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници в 
индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

Or. en

Изменение 1670
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 

Следва да бъде осигурена 
леснодостъпна допълнителна 
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информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет — за 
предходното потребление (във всеки 
един ден, седмица, месец, година от 
началото на интелигентното мерене) и 
всякаква друга полезна информация, 
даваща възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна на 
потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници в 
индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

информация — директно чрез 
интерфейса или в Интернет, като се 
вземат предвид законодателството и 
правилата в областта на защитата 
на личните данни — за предходното 
потребление (във всеки един ден, 
седмица, месец, година от началото на 
интелигентното мерене) и всякаква 
друга полезна информация, даваща 
възможност за по-подробни 
самостоятелни проверки от страна на 
потребителя (например графично 
изразяване на промените в 
индивидуалното потребление; 
референтна информация, кумулативно 
потребление/икономии/разходи от 
началото на всеки договор, дял на 
възобновяемите енергийни източници в 
индивидуалното потребление и 
съответното намаление на емисии на 
CO2 и др.).

Or. ro

Изменение 1671
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Топлинните разпределители следва да 
са оборудвани с ясно четими дисплеи, 
даващи възможност на крайния 
потребител да узнае настоящото си 
потребление, както и предишни нива на 
потребление. Предходните периоди, 
които се показват от топлинния 
разпределител, следва да съвпадат с 
периодите на сметките за потреблението 
на топлинна енергия.

Топлинните разпределители следва да 
са оборудвани с ясно четими дисплеи, 
даващи възможност на крайния 
потребител да узнае настоящото си 
потребление, както и предишни нива на 
потребление, при яснота и 
разбираемост. Предходните периоди, 
които се показват от топлинния 
разпределител, следва да съвпадат с 
периодите на сметките за потреблението 
на топлинна енергия.

Or. en
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Изменение 1672
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 1 – точка 1.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Топлинните разпределители следва да 
са оборудвани с ясно четими дисплеи, 
даващи възможност на крайния 
потребител да узнае настоящото си 
потребление, както и предишни нива на 
потребление. Предходните периоди, 
които се показват от топлинния 
разпределител, следва да съвпадат с 
периодите на сметките за потреблението 
на топлинна енергия.

По възможност, топлинните
разпределители следва да са оборудвани 
с ясно четими дисплеи, даващи 
възможност на крайния потребител да 
узнае настоящото си потребление, както 
и предишни нива на потребление. 
Предходните периоди, които се 
показват от топлинния разпределител, 
следва да съвпадат с периодите на 
сметките за потреблението на топлинна 
енергия.

Or. en

Изменение 1673
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки 
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на изготвянето на сметки и 
уведомяване въз основа на 
действителното потребление

Or. de

Изменение 1674
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки 
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на предоставяне на 
информация на потребителите

Or. en

Изменение 1675
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на информиране на
потребителите въз основа на 
действителното потребление и 
разходите

Or. en

Обосновка

Въвеждането на интелигентните измервателни уреди следва да се осъществи когато 
всички условия (правни, технически и икономически) са положителни. 
Информативното фактуриране – особено на хартиен носител – в краткосрочен план 
ще увеличи драстично разходите и в края на краищата ще надхвърли размера на 
икономиите, които могат да се постигнат с тази услуга. Икономии не могат да се
осъществят в системите на изготвяне на сметки. Ежемесечна сметка на хартиен 
носител ще бъде свързана с разходи, ще бъде скъпа за потребителите и няма да бъде в 
полза на околната среда. Наред с това, допълнителните разходи трябва да се 
покриват от потребителите.

Изменение 1676
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на информиране въз основа 
на действителното потребление

Or. en

Обосновка

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Изменение 1677
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на информиране въз основа 
на действителното потребление

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки може да представлява голямо затруднение за 
домакинствата в неравностойно положение и би повишило несигурността относно 
енергията. Наред с това, такава мярка е прерогатив на социалните и икономически 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да бъде в пълно съответствие с 
Директива 2009/72 и Директива 2009/73.
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Изменение 1678
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Честота на изготвянето на сметки 
въз основа на действителното 
потребление

2.1 Честота на информиране относно 
изготвянето на сметки въз основа на 
действителното потребление

Or. en

Изменение 1679
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва 
достатъчно често, за да могат 
потребителите да регулират 
собственото си енергопотребление и 
да участват на пазара, ако желаят 
това, съобразно посоченото за 
електроенергията в приложение I, 
параграф 1 (i) от Директива 
2009/72/EО и за газ в Директива 
2009/73/EО.

Or. en

Изменение 1680
Vicky Ford
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Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, когато е 
технически възможно, икономически 
обосновано и пропорционално с оглед 
на потенциалните икономии на 
енергия, държавите-членки 
гарантират, че потребителите 
могат да разчитат редовно 
измерванията в случаите, в които 
разполагат с интелигентни 
измервателни уреди за 
електроенергия или газ, за да се 
гарантира, че изготвянето на сметки 
въз основа на действителното 
потребление се извършва.

Or. en

Изменение 1681
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, информацията въз 
основа на действителното потребление 
и разходи трябва да се предоставя със 
следната честота:

Or. en

Изменение 1682
Britta Thomsen
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Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, информирането 
относно действителното потребление 
трябва да се извършва със следната 
честота:

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки може да представлява голямо затруднение за 
домакинствата в неравностойно положение и би повишило несигурността относно 
енергията. Наред с това, такава мярка е прерогатив на социалните и икономически 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да бъде в пълно съответствие с 
Директива 2009/72 и Директива 2009/73.

Изменение 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, уведомяването за 
изготвянето на сметки въз основа на 
действителното потребление трябва да 
се извършва със следната честота:

Or. de

Изменение 1684
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, уведомяването въз 
основа на действителното потребление 
трябва да се извършва със следната 
честота:

Or. de

Изменение 1685
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление и при условие, че са 
налице подходящите технически 
процедури, изготвянето на сметки въз 
основа на действителното потребление 
трябва да се извършва със следната 
честота:

Or. de

Изменение 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, изготвянето на 

С оглед крайните потребители да са в 
състояние да регулират своето 
енергопотребление, информирането за 
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сметки въз основа на действителното 
потребление трябва да се извършва със 
следната честота:

изготвянето на сметки въз основа на 
действителното потребление трябва да 
се извършва със следната честота:

Or. en

Изменение 1687
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ежемесечно — за потреблението 
на електроенергия;

заличава се

Or. en

Изменение 1688
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ежемесечно — за потреблението 
на електроенергия;

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да решават относно честотата на изготвянето 
на сметки, предвид на това, че изискване за по-често изготвяне на сметки би оказало 
значително въздействие върху разходите за потребителите.

Изменение 1689
Bernd Lange
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Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия;

а) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия; със съгласието на 
крайния потребител, този период 
може да се промени и да се постигне 
договореност за изготвянето на 
сметки на всеки три месеца, на всеки 
шест месеца или един път в 
годината. В тези случаи крайният 
потребител трябва да се информира 
всеки месец относно очакваното 
годишно потребление, изразено в 
средна стойност за един месец.

Or. de

Изменение 1690
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия;

а) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия, освен ако няма друга 
договореност с потребителя.

Or. de

Изменение 1691
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия;

a) ежемесечно — за потреблението на 
електроенергия, ако това е разумно и
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постижимо от техническа гледна 
точка.

Or. en

Изменение 1692
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. 
Когато се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
изготвянето на сметки следва да е 
ежемесечно;

заличава се

Or. en

Изменение 1693
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. 
Когато се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
изготвянето на сметки следва да е 
ежемесечно;

заличава се

Or. en

Изменение 1694
Herbert Reul



PE476.055v01-00 32/96 AM\884267BG.doc

BG

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ, при 
условие че природният газ не се 
използва за целите на индивидуално 
отопление. В такива случаи могат да 
се постигнат индивидуални 
договорености.

Or. de

Обосновка

Много потребители трябва да правят икономии на отоплението през лятото, за да 
могат да си позволят отопляване на домовете през зимата. Информацията относно 
текущото потребление е по-важна от прецизната сметка всеки месеци или на всеки 
два месеца. При всички случаи, потребителите следва да могат да избират. ЕС следва 
да продължи да адаптира политиките се по отношение на мислещите потребители.

Изменение 1695
Bernd Lange

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно; със 
съгласието на крайния потребител, 
този период може да се промени и да 
се постигне договореност за 
изготвянето на сметки на всеки три 
месеца, на всеки шест месеца или 
един път в годината. В тези случаи 
крайният потребител трябва да се 
информира всеки месец относно
очакваното годишно потребление, 
изразено в средна стойност за един 
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месец.

Or. de

Изменение 1696
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
информирането на потребителите
следва да е ежемесечно, ако това е 
разумно и постижимо от техническа 
гледна точка.

Or. en

Изменение 1697
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
предоставянето на информация
следва да е ежемесечно;

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки  може да се окаже много трудно за прилагане 
при домакинствата в неравностойно положение и ще увеличи енергийната 
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несигурност. Освен това, тази мярка е прерогатив на социалните и икономическите 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да съответства напълно на 
разпоредбите на директиви 2009/72 и 2009/73.

Изменение 1698
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
предоставянето на информация
следва да е ежемесечно;

Or. de

Изменение 1699
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, изготвянето 
на сметки следва да е ежемесечно;

б) поне на всеки два месеца за 
потреблението на природен газ. Когато 
се използва природен газ за 
индивидуално отопление, 
предоставянето на информация
следва да е ежемесечно;

Or. en

Изменение 1700
Giles Chichester
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Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

заличава се

Or. en

Изменение 1701
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

заличава се

Or. en

Изменение 1702
Norbert Glante

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, ако 
са монтирани индивидуални 
измервателни уреди, изготвянето на 
сметки, отразяващо текущото 
потребление, следва да се извършва 
ежемесечно по време на 
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отоплителния/охладителния сезон, ако 
това бъде поискано от крайните 
потребители. Ако изготвянето на 
сметки се извършва въз основа на 
разпределението на разходите за 
отопление, равните месечни суми 
трябва да се преизчисляват най-
малко веднъж годишно. 

Or. de

Обосновка

Целта на изменението е да се гарантира, че потребителите получават информация 
ежемесечно, но плащат редовно еднакви суми, за да не изпитват затруднения през 
зимните месеци.

Изменение 1703
Konrad Szymański

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
където са монтирани индивидуални 
измервателни уреди, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление следва да се извършва 
ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, ако 
това бъде поискано от крайните 
потребители. Когато изготвянето на 
сметки се основава на 
разпределението на разходите, 
месечните хармонизирани сметки се 
изравняват най-малко веднъж 
годишно.

Or. en
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Изменение 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
където са монтирани индивидуални 
измервателни уреди, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление следва да се извършва 
ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, ако 
това бъде поискано от крайните 
потребители. Когато изготвянето на 
сметки се основава на 
разпределението на разходите, 
месечните хармонизирани сметки се 
изравняват най-малко веднъж 
годишно.

Or. en

Обосновка

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Изменение 1705
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки може да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, 
освен ако е договорено друго с 
потребителя. Но информация за 
потреблението следва да се 
предоставя ежемесечно.

Or. de

Обосновка

Като цяло е необходима по-голяма гъвкавост, за да се удовлетворят индивидуалните 
желания и потребности на потребителите и да им се спестят излишни разходи, като 
се има предвид, че по първоначални оценки годишните разходи за изготвянето на 
точни месечни сметки за отоплението на сграда, обитавана от множество лица, 
може да достигне сумата от 60 евро.

Изменение 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
където са монтирани индивидуални 
измервателни уреди, изготвянето на 
сметки въз основа на действителното 
потребление следва да се извършва 
безплатно и ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, 
освен ако не бъде поискано друго от 
крайните потребители.

Or. en
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Изменение 1707
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
предоставянето на информация 
следва да се извършва ежемесечно по 
време на отоплителния/охладителния
сезон, когато това е технически 
изпълнимо и целесъобразно.

Or. de

Изменение 1708
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
предоставянето на информация на 
потребителите следва да се извършва 
ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон, ако 
това е технически разумно и 
изпълнимо.

Or. en

Изменение 1709
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
предоставянето на информация 
следва да се извършва ежемесечно по 
време на отоплителния/охладителния 
сезон;

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки  може да се окаже много трудно за прилагане 
при домакинствата в неравностойно положение и ще увеличи енергийната 
несигурност. Освен това, тази мярка е прерогатив на социалните и икономическите 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да съответства напълно на 
разпоредбите на директиви 2009/72 и 2009/73.

Изменение 1710
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
предоставянето на информация 
следва да се извършва ежемесечно по 
време на отоплителния/охладителния 
сезон;

Or. en

Изменение 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при топлофикационните и 
кварталните охладителни системи, 
изготвянето на сметки следва да се 
извършва ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

в) при кварталните или други видове 
централизирани топлофикационни и 
охладителни системи, изготвянето на 
сметки следва да се извършва 
ежемесечно по време на 
отоплителния/охладителния сезон;

Or. en

Изменение 1712
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща 
вода.

заличава се

Or. en

Изменение 1713
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща 
вода.

заличава се

Or. en

Изменение 1714
Britta Thomsen
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Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
предоставяне на информация за
потреблението на битова гореща вода.

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки  може да се окаже много трудно за прилагане 
при домакинствата в неравностойно положение и ще увеличи енергийната 
несигурност. Освен това, тази мярка е прерогатив на социалните и икономическите 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да съответства напълно на 
разпоредбите на директиви 2009/72 и 2009/73.

Изменение 1715
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
ползваната битова гореща вода.

Or. en

Изменение 1716
Norbert Glante

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода 
или, ако тя се осигурява от една и 
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съща централна мрежа, със същата 
честота като при буква в).

Or. de

Обосновка

Ако горещата вода и отоплението се осигуряват от една и съща централна мрежа,   
фактурирането следва да се извършва на еднакви интервали от време, по 
съображения, свързани с ефективността на разходите.

Изменение 1717
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
информиране на потребителите 
относно потреблението на битова 
гореща вода, ако това е технически 
разумно и изпълнимо.

Or. en

Изменение 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода 
или, ако тя се осигурява от една и 
съща централна система, със същата 
честота като при буква в).

Or. en
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Изменение 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода 
или, ако тя се осигурява от една и 
съща централна система, със същата 
честота като при буква в).

Or. en

Обосновка

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Изменение 1720
Konrad Szymański

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода 
или, ако тя се осигурява от една и 
съща централна система, със същата 
честота като при буква в).

Or. en
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Изменение 1721
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода.

г) поне веднъж на всеки два месеца за 
потреблението на битова гореща вода, 
когато това е технически изпълнимо 
и целесъобразно.

Or. de

Изменение 1722
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изготвянето на сметки въз основа на 
данни за потреблението на топлинна 
енергия, измерени от топлинните 
разпределители, следва да бъдат 
придружени от обяснения на 
стойностите, които се изписват на 
дисплеите на топлинните 
разпределители, като се вземат под 
внимание стандартните характеристики 
на топлинните разпределители (EN 
834)44.

Предоставянето на информация въз 
основа на данни за потреблението на 
топлинна енергия, измерени от 
топлинните разпределители, следва да 
бъде придружено от обяснения на 
стойностите, които се изписват на 
дисплеите на топлинните 
разпределители, като се вземат под 
внимание стандартните характеристики 
на топлинните разпределители (EN 
834)44.

Or. en

Обосновка

Ежемесечното изготвяне на сметки  може да се окаже много трудно за прилагане 
при домакинствата в неравностойно положение и ще увеличи енергийната 
несигурност. Освен това, тази мярка е прерогатив на социалните и икономическите 
политики на държавите-членки. Член 8 следва да съответства напълно на 
разпоредбите на директиви 2009/72 и 2009/73.
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Изменение 1723
Владимир Уручев

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изготвянето на сметки въз основа на 
данни за потреблението на топлинна 
енергия, измерени от топлинните 
разпределители, следва да бъдат 
придружени от обяснения на 
стойностите, които се изписват на 
дисплеите на топлинните 
разпределители, като се вземат под 
внимание стандартните характеристики 
на топлинните разпределители (EN 
834)44.

Информацията за изготвянето на 
сметки въз основа на данни за 
потреблението на топлинна енергия, 
измерени от топлинните 
разпределители, следва да бъде 
придружена от обяснения на 
стойностите, които се изписват на 
дисплеите на топлинните 
разпределители, като се вземат под 
внимание стандартните характеристики 
на топлинните разпределители (EN 
834)44.

Or. en

Изменение 1724
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители на 
следната информация на ясен и 
разбираем език, в или заедно с техните 
сметки, договори, трансакции и 
касови бележки в разпределителните 
станции:

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители на 
необходимата и подходяща
информация на ясен и разбираем език
съгласно изискванията на Директива 
2009/72/ЕО по отношение на 
електроенергията и тези на 
Директива 2009/73/ЕО по отношение 
на газа. Тази информация може да се 
предоставя в различни форми и на 
различни интервали от време, по ясен 
и стегнат начин, като същевременно 
се отчита необходимостта от 
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свеждане до минимум на 
информационното претоварване на 
потребителите.

Or. en

Изменение 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители на 
следната информация на ясен и 
разбираем език, в или заедно с техните 
сметки, договори, трансакции и касови 
бележки в разпределителните 
станции:

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители на 
следната информация на ясен и 
разбираем език, в или заедно с техните 
сметки, договори, трансакции и касови 
бележки:

Or. ro

Изменение 1726
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители на 
следната информация на ясен и 
разбираем език, в или заедно с техните 
сметки, договори, трансакции и касови 
бележки в разпределителните станции:

Държавите-членки трябва да осигурят 
съобщаване на крайните потребители 
най-малко веднъж годишно на 
следната информация на ясен и 
разбираем език, в или заедно с техните 
сметки, договори, трансакции и касови 
бележки в разпределителните станции:

Or. de
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Обосновка

Невинаги има смисъл, нито е икономически целесъобразно на потребителите да се 
предоставя пълна информация всеки месец. В много случаи предоставянето на 
информация веднъж годишно е достатъчно.

Изменение 1727
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) текущите действителни цени и 
действителното енергопотребление;

заличава се

Or. en

Изменение 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение VІ – раздел 2 – точка 2.2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всички компоненти на 
(окончателната) фактурирана цена, с 
подробно описание на всеки 
компонент;

Or. ro

Изменение 1729
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сравнение на енергопотреблението 
на крайните потребители с 
потреблението за същия период през 
предходната година, за предпочитане 
представено графично;

заличава се

Or. en

Изменение 1730
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сравнения с усреднената норма или 
ориентировъчна стойност на 
консумацията на краен потребител в 
една и съща категория потребители;

заличава се

Or. en

Изменение 1731
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сравнения с усреднената норма или 
ориентировъчна стойност на 
консумацията на краен потребител в 
една и съща категория потребители;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този вид информация няма да съответства на формата на сметките. Освен това, 
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твърде многото допълнителни искания за предоставяне на информация за сметките 
рискуват да доведат до прекалено подробни сметки, което ще намали 
ефективността на изпращаните съобщения. 

Изменение 1732
Ioan Enciu

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сравнения с усреднената норма или 
ориентировъчна стойност на 
консумацията на краен потребител в 
една и съща категория потребители;

заличава се

Or. ro

Изменение 1733
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за връзка с 
потребителски организации, 
енергийни агенции или подобни 
институции, включително адреси в 
интернет, от които може да се 
получи информация за възможните 
мерки за подобряване на енергийната 
ефективност, сравнителни профили 
на крайни потребители и/или 
обективни технически спецификации 
на енергийно оборудване.

заличава се

Or. en
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Изменение 1734
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за връзка с 
потребителски организации, енергийни 
агенции или подобни институции, 
включително адреси в интернет, от 
които може да се получи информация за 
възможните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, сравнителни 
профили на крайни потребители и/или 
обективни технически спецификации на 
енергийно оборудване.

г) информация за връзка с 
потребителски организации, енергийни 
агенции или подобни независими и 
акредитирани институции, 
включително адреси в интернет, от 
които може да се получи информация за 
възможните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, сравнителни 
профили на крайни потребители и/или 
обективни технически спецификации на 
енергийно оборудване.

Or. en

Изменение 1735
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че в 
началото на всяка сметка за газ или 
електроенергия е включена следната 
обобщена информация:
а) точното наименование на 
тарифата;
б) количеството потребена енергия;
в) цената за газ и/или електричество 
в kWh и разбивка на тази цена по дни;
г) начинът на изчисляване на 
разходите;
д) дали потребителят ползва някакви 
отстъпки и кога изтича техният 
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срок;
е) евентуални такси, които 
потребителят ще трябва да заплати 
при промяна на доставчика.

Or. en

Обосновка

Необходимо е потребителите да могат да разбират сметките си за енергия, за да 
могат да променят потреблението си на енергия. Обобщените данни, съдържащи 
горепосочената информация за всички сметки за газ и електроенергия, ще позволят на 
потребителите бързо да разбират сметките си.

Изменение 1736
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва също така 
да гарантират, че крайните 
потребители биват ориентирани към 
сравнения с усреднени норми или 
стандарти в същата потребителска 
категория, на ясен и разбираем език, 
във или заедно с техните сметки, 
договори, трансакции и касови 
бележки в разпределителните 
станции.

Or. en

Обосновка

Това ще позволи насочване към наличната на други места информация, например на 
интернет страници, когато включването на тази информация в самата сметка е  
нецелесъобразно.

Изменение 1737
Giles Chichester
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Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато изпращат договори и промени 
в договорите, както и в сметките, 
получавани от потребителите, или 
чрез уебсайтовете, насочени към 
индивидуални потребители, 
енергоразпределителните 
предприятия, операторите на 
енергоразпределителни системи и
предприятията за продажба на енергия 
на дребно следва да съобщават на 
своите потребители по ясен и разбираем 
начин информация как могат да влязат в 
контакт с независими консултантски 
центрове за потребители, енергийни 
агенции или подобни институции, 
включително техни интернет адреси, 
откъдето потребителите могат да 
получат съвети за възможни мерки за 
енергийна ефективност, референтни 
профили за своето енергопотребление 
и технически спецификации на 
енергопотребяващи уреди, които 
могат да послужат за намаляване на 
тяхното потребление.

Предприятията за продажба на енергия 
на дребно следва да съобщават на 
своите потребители по ясен и разбираем 
начин информация как могат да влязат в 
контакт с единното контактно звено, 
както се изисква за електрическата 
енергия съгласно член 3, параграф 12 
от Директива 2009/72/ЕО и за газа 
съгласно член 3, параграф 9 от 
Директива 2009/73/ЕО.

Or. en

Изменение 1738
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI – раздел 2 – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато изпращат договори и промени в 
договорите, както и в сметките, 
получавани от потребителите, или чрез 
уебсайтовете, насочени към 
индивидуални потребители, 
енергоразпределителните предприятия, 

Когато изпращат договори и промени в 
договорите, както и във или със
сметките, получавани от потребителите, 
или чрез уебсайтовете, насочени към 
индивидуални потребители, 
енергоразпределителните предприятия, 
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операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно следва да 
съобщават на своите потребители по 
ясен и разбираем начин информация как 
могат да влязат в контакт с независими 
консултантски центрове за потребители, 
енергийни агенции или подобни 
институции, включително техни 
интернет адреси, откъдето 
потребителите могат да получат съвети 
за възможни мерки за енергийна 
ефективност, референтни профили за 
своето енергопотребление и технически 
спецификации на енергопотребяващи 
уреди, които могат да послужат за 
намаляване на тяхното потребление.

операторите на енергоразпределителни 
системи и предприятията за продажба 
на енергия на дребно следва да 
съобщават на своите потребители по 
ясен и разбираем начин информация как 
могат да влязат в контакт с независими 
консултантски центрове за потребители, 
енергийни агенции или подобни 
институции, включително техни 
интернет адреси, откъдето 
потребителите могат да получат съвети 
за възможни мерки за енергийна 
ефективност, референтни профили за 
своето енергопотребление и технически 
спецификации на енергопотребяващи 
уреди, които могат да послужат за 
намаляване на тяхното потребление.

Or. de

Изменение 1739
András Gyürk

Предложение за директива
Приложение VII

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1740
Konrad Szymański

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните планове относно 
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включват:

1. Оценката относно националния 
потенциал в областта на отоплението 
и охлаждането по член 10, параграф 1, 
следва да включва:
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Or. en

Изменение 1741
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните планове относно
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включват:

1. Анализите на националния 
потенциал в областта на отоплението 
и охлаждането по член 10, параграф 1, 
следва да включват:

Or. en

Изменение 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните планове относно
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включват:

1. Националните карти за отоплението 
и охлаждането по член 10, параграф 1, 
следва да включват:

Or. fi

Изменение 1743
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните планове относно 
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, следва да включват:

1. Националните планове относно 
отоплението и охлаждането по член 10, 
параграф 1, могат да включват:
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Or. de

Обосновка

Големите различия в местните условия в рамките на ЕС се забелязват особено ясно на 
местно равнище. Поради тази причина разпоредбите, регламентиращи изготвянето 
на съответните планове, следва да бъдат по-гъвкави.

Изменение 1744
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка i – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) точките на консумация на топлинна 
енергия за отопление и охлаждане,
включително:

i) важните точки на консумация на 
топлинна енергия за отопление и 
охлаждане:

Or. en

Изменение 1745
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка i – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общини и гъстонаселени райони със 
съотношение на застроената площ 
от поне 0,3; както и

заличава се

Or. en

Изменение 1746
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка i – второ тире
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– промишлени зони с общо 
потребление на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане от поне 20 
GWh;

заличава се

Or. en

Изменение 1747
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка iii – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) потенциалните точки на подаване 
на топлинна енергия за отопление и 
охлаждане, включително:

iii) важните потенциални точки на 
подаване на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане.

Or. en

Изменение 1748
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка iii – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– електрогенериращи инсталации с 
общо годишно електропроизводство 
над 20 GWh; както и

заличава се

Or. en

Изменение 1749
Vicky Ford
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Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка iii – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инсталации за изгаряне на 
отпадъци;

заличава се

Or. en

Изменение 1750
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 1 – буква в – точка iii – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съществуващи и планирани 
когенерационни инсталации, 
класифицирани в съответствие с 
Приложение VII, както и 
топлофикационни инсталации.

заличава се

Or. en

Изменение 1751
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на потребностите от 
топлинна енергия, които биха могли да 
бъде задоволено от високоефективна 
когенерация, включително разположени 
в жилищни сгради микро 
когенерационни агрегати, както и от 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи;

г) установяване на потребностите от 
топлинна енергия, които биха могли да 
бъдат задоволени от високоефективна 
когенерация, включително специален 
раздел за разположени в жилищни 
сгради микро когенерационни агрегати, 
където е целесъобразно, както и от 
топлофикационни и квартални 
охладителни системи;
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Or. en

Обосновка

От приложение VII следва да става ясно, че държавите-членки се насърчават да 
предоставят отделни данни за потребностите от енергия за отопление и охлаждане, 
удовлетворявани чрез използването на микро когенерационни агрегати. Ако 
държавите-членки предоставят само общи данни за високоефективното 
комбинирано производство на енергия, комбинираното микро-производство на енергия 
може да не бъде взето предвид (в достатъчна степен) при изчисляването им.

Изменение 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VIІ – раздел 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) идентифициране на потенциала за 
допълнителна високоефективна 
когенерация, включително чрез 
реконструкция на съществуващи и
изграждане на нови електрогенериращи 
и промишлени инсталации или други 
съоръжения, които генерират отпадна 
топлина;

д) идентифициране на потенциала за 
допълнителна високоефективна 
когенерация, включително чрез 
изграждане на нови електрогенериращи 
и промишлени инсталации или други 
съоръжения, които генерират отпадна 
топлина;

Or. fi

Изменение 1753
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква е – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) мерки, които следва да бъдат приети
до 2020 г. и до 2030 г. за реализиране на 
потенциала по буква д), с оглед да се 
задоволят потребностите по буква г), 
включително:

е) мерки, които могат да бъдат взети 
до 2020 г. и до 2030 г. за реализиране на 
потенциала по буква д), с оглед да се 
задоволят потребностите по буква г), 
включително:
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Or. en

Изменение 1754
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква е – точка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) мерки за гарантиране, че новите 
топлоелектрически централи и 
промишлени предприятия, 
генериращи полезна топлинна 
енергия, са разположени на места, 
където може да бъде оползотворено 
максимално количество от 
наличната полезна топлинна енергия 
за удовлетворяване на съществуващи 
или прогнозни потребности от 
енергия за отопление и охлаждане;

Or. en

Изменение 1755
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква е – точка ii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii б) мерки за гарантиране, че новите 
жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, са 
разположени на места, където 
максимална част от техните 
потребности от топлинна енергия 
ще може бъде удовлетворена с 
наличната полезна топлинна енергия, 
както е посочено в оценката, 
включително чрез групиране на 
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няколко промишлени предприятия на 
едно място, с оглед гарантиране на 
оптимално съответствие между 
търсенето и предлагането на енергия 
за отопление и охлаждане;

Or. en

Изменение 1756
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква е – точка ii в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii в) мерки за гарантиране, че 
топлоелектрическите централи и 
промишлените предприятия, 
генериращи полезна топлинна 
енергия, както и инсталациите за 
изгаряне на отпадъци и други 
инсталации за производство на 
енергия от отпадъци са свързани към 
местната квартална 
топлофикационна или охладителна 
мрежа;

Or. en

Изменение 1757
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІI – раздел 1 – буква е – точка ii г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii г) мерки за гарантиране, че 
жилищните райони и промишлените 
предприятия, използващи топлинна 
енергия в своите производствени 
процеси, са свързани към местната 
квартална топлофикационна или 
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охладителна мрежа.

Or. en

Изменение 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VIІ – раздел 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оценка на количеството първична 
енергия, което ще бъде спестено;

з) оценка на количеството първична или 
крайна енергия, което ще бъде 
спестено;

Or. fi

Изменение 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение VIІ – раздел 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) оценка на мерките за публично 
подпомагане за отоплението и 
охлаждането, ако има такива, със 
съответния годишен бюджет и 
формулиране на възможната форма за 
предостравяне на помощ. Това не засяга 
необходимостта от отделно уведомяване 
за схемите за публично подпомагане, 
така че те да бъдат оценени съгласно 
правилата за държавна помощ.

i) оценка на мерките за публично 
подпомагане за топлофикационните и 
квартални охладителни системи, ако 
има такива, със съответния годишен 
бюджет и формулиране на възможната 
форма за предоставяне на помощ. Това 
не засяга необходимостта от отделно 
уведомяване за схемите за публично 
подпомагане, така че те да бъдат 
оценени съгласно правилата за 
държавна помощ.

Or. ro

Изменение 1760
Vicky Ford
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Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да бъде изготвен чрез 
съчетаване на областни или местни 
планове, доколкото това е уместно.

2. Планът може да бъде изготвен чрез 
съчетаване на областни или местни 
планове за отопление или охлаждане, 
доколкото това е уместно.

Or. en

Изменение 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да бъде изготвен чрез 
съчетаване на областни или местни 
планове, доколкото това е уместно.

2. Картата за отопление и 
охлаждане може да бъде изготвена
чрез съчетаване на областни или местни 
планове, доколкото това е уместно.

Or. fi

Изменение 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Владимир 
Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Градоустройствените планове 
трябва да се съставят по начин, 
осигуряващ както следва:

заличава се

a) новите топлоелектрически 
централи и промишлени 
предприятия, генериращи отпадна 
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топлина, следва да са разположени на 
места, където може да бъде 
оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;
б) новите жилищни райони или 
новите промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са разположени на места, 
където колкото се може по-голяма 
част от техните потребности от 
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да 
са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия 
за отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;
в) топлоелектрическите централи, 
промишлените предприятия, 
генериращи отпадна топлина, 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци и другите инсталации за 
производство на енергия от отпадъци 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа;
г) жилищните райони и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. en
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Изменение 1763
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Градоустройствените планове 
трябва да се съставят по начин, 
осигуряващ както следва:

заличава се

a) новите топлоелектрически 
централи и промишлени 
предприятия, генериращи отпадна 
топлина, следва да са разположени на 
места, където може да бъде 
оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;
б) новите жилищни райони или 
новите промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са разположени на места, 
където колкото се може по-голяма 
част от техните потребности от 
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да 
са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия 
за отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;
в) топлоелектрическите централи, 
промишлените предприятия, 
генериращи отпадна топлина, 
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инсталациите за изгаряне на 
отпадъци и другите инсталации за 
производство на енергия от отпадъци 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа;
г) жилищните райони и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. en

Обосновка

Горното не е целесъобразно в качеството на задължителна разпоредба предвид 
различните обстоятелства на национално равнище. Тези специфични изисквания 
относно устройственото планиране биха прибавили значителна тежест за 
държавите-членки. Следва да се остави на държавите-членки да определят най-
подходящите мерки и средства за тяхното изпълнение за постигане на определените 
цели. 

Изменение 1764
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Градоустройствените планове 
трябва да се съставят по начин, 
осигуряващ както следва:

заличава се

a) новите топлоелектрически 
централи и промишлени 
предприятия, генериращи отпадна 
топлина, следва да са разположени на 
места, където може да бъде 
оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
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потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;
б) новите жилищни райони или 
новите промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са разположени на места, 
където колкото се може по-голяма 
част от техните потребности от
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да 
са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия 
за отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;
в) топлоелектрическите централи, 
промишлените предприятия, 
генериращи отпадна топлина, 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци и другите инсталации за 
производство на енергия от отпадъци 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа;
г) жилищните райони и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. en

Изменение 1765
Marita Ulvskog
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Предложение за директива
Приложение VІІ – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Градоустройствените планове 
трябва да се съставят по начин, 
осигуряващ както следва:

заличава се

a) новите топлоелектрически 
централи и промишлени 
предприятия, генериращи отпадна 
топлина, следва да са разположени на 
места, където може да бъде 
оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;
б) новите жилищни райони или 
новите промишлени предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са разположени на места, 
където колкото се може по-голяма 
част от техните потребности от
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да 
са идентифицирани в националните 
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия 
за отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;
в) топлоелектрическите централи, 
промишлените предприятия, 
генериращи отпадна топлина, 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци и другите инсталации за 
производство на енергия от отпадъци 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
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охладителна мрежа;
г) жилищните райони и 
промишлените предприятия, 
използващи топлинна енергия в 
своите производствени процеси, 
следва да са свързани към местната 
топлофикационна или квартална 
охладителна мрежа.

Or. en

Изменение 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VIІ – раздел 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) новите топлоелектрически централи и 
промишлени предприятия, генериращи 
отпадна топлина, следва да са 
разположени на места, където може да 
бъде оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна 
топлина за задоволяване на 
съществуващи или прогнозни 
потребности от топлинна енергия за 
отопление и охлаждане;

а) новите топлоелектрически централи и 
промишлени предприятия, генериращи 
отпадна топлина, следва да са 
разположени – доколкото е възможно 
– на места, където може да бъде 
оползотворено максимално количество 
от наличната отпадна топлина за 
задоволяване на съществуващи или 
прогнозни потребности от топлинна 
енергия за отопление и охлаждане;

Or. fi

Изменение 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VIІ – раздел 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) новите жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са 

б) новите жилищни райони или новите 
промишлени предприятия, използващи 
топлинна енергия в своите 
производствени процеси, следва да са 
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разположени на места, където колкото 
се може по-голяма част от техните 
потребности от топлинна енергия ще 
може бъде задоволена с разполагаема 
отпадна топлина, като тези места следва 
да са идентифицирани в националните
планове за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;

разположени – доколкото е възможно 
– на места, където колкото се може по-
голяма част от техните потребности от 
топлинна енергия ще може бъде 
задоволена с разполагаема отпадна 
топлина, като тези места следва да са 
идентифицирани в националните 
карти за отопление и охлаждане. С 
оглед да се гарантира оптимално 
съгласуване на потреблението и 
производството на топлинна енергия за 
отопление и охлаждане, в 
устройствените планове следва да се 
предпочита групирането на няколко 
промишлени предприятия на едно 
място;

Or. fi

Изменение 1768
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. de

Обосновка

На един либерализиран пазар няма място за такъв подход, тъй като той напомня 
повече за комунистическата планова икономиката. Вместо това Комисията следва 
да бъде призована да разработи модели за съответните проучвания на 
осъществимостта.

Изменение 1769
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Приложение VIII
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Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпросите във връзка с местоположението и другите много подробни мерки се 
премахват от настоящото предложение. Основаните на принципите на икономиката 
и технологиите инвестиционни изчисления са достатъчни, за да покажат дали 
съществува потенциал за инсталация за високоефективна когенерация и икономично 
използване на електроенергията и отоплението.

Изменение 1770
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за директива
Приложение VІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. fi

Изменение 1772
András Gyürk
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Предложение за директива
Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1773
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение VІІI – раздел 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува точка на консумация 
на топлинна енергия с мощност, както е 
посочено в колона Б, или е налице точка 
на потенциална консумация на 
топлинна енергия, топлоелектрическата 
централа трябва да бъде разположена 
на разстояние, по-малко от съответното 
разстояние в колона A. Точката на 
потенциална консумация на топлинна 
енергия се определя като място, където 
може да се докаже възможността да 
възникне такова потребление, например 
в резултат от изграждане на 
топлофикационна мрежа. Примерно, ако 
чрез използване на стандартни 
изчислителни методи може да се 
докаже, че съществува сумарен 
топлинен товар над 15 MW/km2, 
съответното място се счита за точка на 
консумация на топлинна енергия. 
Общата сума на такива можещи да 
бъдат свързани топлинни товари на 
квадратен километър се счита за 
потребната мощност на такива точки на 
консумация на топлинна енергия.

Когато съществува точка на консумация 
на топлинна енергия с мощност, както е 
посочено в колона Б, или е налице точка 
на потенциална консумация на 
топлинна енергия, се препоръчва 
топлоелектрическата централа да бъде 
разположена на разстояние, по-малко от 
съответното разстояние в колона A. 
Точката на потенциална консумация на 
топлинна енергия се определя като 
място, където може да се докаже 
възможността да възникне такова 
потребление, например в резултат от 
изграждане на топлофикационна мрежа. 
Примерно, ако чрез използване на 
стандартни изчислителни методи може 
да се докаже, че съществува сумарен 
топлинен товар над 15 MW/km2, 
съответното място се счита за точка на 
консумация на топлинна енергия. 
Общата сума на такива можещи да 
бъдат свързани топлинни товари на 
квадратен километър се счита за 
потребната мощност на такива точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. fi
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Изменение 1774
Evžen Tošenovský

Предложение за директива
Приложение VІІІ – раздел 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува точка на консумация 
на топлинна енергия с мощност, както е 
посочено в колона Б, или е налице точка 
на потенциална консумация на 
топлинна енергия, топлоелектрическата 
централа трябва да бъде разположена 
на разстояние, по-малко от съответното 
разстояние в колона A. Точката на 
потенциална консумация на топлинна 
енергия се определя като място, където 
може да се докаже възможността да 
възникне такова потребление, например 
в резултат от изграждане на 
топлофикационна мрежа. Примерно, ако 
чрез използване на стандартни 
изчислителни методи може да се 
докаже, че съществува сумарен 
топлинен товар над 15 MW/km2, 
съответното място се счита за точка на 
консумация на топлинна енергия. 
Общата сума на такива можещи да 
бъдат свързани топлинни товари на 
квадратен километър се счита за 
потребната мощност на такива точки на 
консумация на топлинна енергия.

Когато съществува точка на консумация 
на топлинна енергия с мощност, както е 
посочено в колона Б, или е налице точка 
на потенциална консумация на 
топлинна енергия, топлоелектрическата 
централа би могла да бъде разположена 
на разстояние, по-малко от съответното 
разстояние в колона A. Точката на 
потенциална консумация на топлинна 
енергия се определя като място, където 
може да се докаже възможността да 
възникне такова потребление, например 
в резултат от изграждане на 
топлофикационна мрежа. Примерно, ако 
чрез използване на стандартни 
изчислителни методи може да се 
докаже, че съществува сумарен 
топлинен товар над 15 MW/km2, 
съответното място се счита за точка на 
консумация на топлинна енергия. 
Общата сума на такива можещи да 
бъдат свързани топлинни товари на 
квадратен километър се счита за 
потребната мощност на такива точки на 
консумация на топлинна енергия.

Or. en

Изменение 1775
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VIII а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII а
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Основни насоки относно 
икономическия анализ, който да се 

използва съгласно член 10
Икономическият анализ е съставен 
от пълен набор насочващи принципи 
за оценка на проектите в енергийния 
сектор. Насоките засягат важен 
аспект на процеса на оценка като 
въпроса за определянето на основен 
сценарий, установяването на 
алтернативни сценарии, срок във 
времето и използването на анализ на 
чувствителността. Насоките ще 
осигурят също така съответната 
икономическа теория на 
благосъстоянието, когато става 
въпрос за правилния метод за оценка 
на пазарните и непазарните стоки и 
услуги.
Насоките съдържат набор прогнозни 
цени на електроенергията. 
Препоръчително е тези цени да се 
използват в икономическия анализ, 
свързан например с планирането на 
топлоподаването. Те включват 
прогнозните годишни цени за 
различните видове входяща и 
изходяща енергийна мощност, 
данъците и икономическата цена на 
благосъстоянието на замърсителите 
на въздуха най-малко до 2020 и 2030 г. 
Те се актуализират всяка година въз 
основа на данни от различни 
източници (сред които 
Международната агенция по 
енергетика), примерна симулация, 
като същевременно се вземат предвид 
промените в правителствените 
политики.
Насоките гарантират също така, че 
всяко избрано решение действително 
допринася за реални намаления в 
смисъл на спестяване на първична 
енергия и се основават също на 
социално-икономически критерии.
Икономическият анализ при 
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планирането на топлоподаването 
обхваща подходяща, добре 
дефинирана географска зона, например 
един регион, за да се избегне изборът 
на недостатъчно оптимизирани 
решения отделно за всеки конкретен 
проект, които може да не са 
оптималните възможни, в сравнение 
с анализа и избора на възможностите 
за отопление в по-широк географски 
контекст.

Or. en

Изменение 1776
András Gyürk

Предложение за директива
Приложение IX

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Приложение ІХ – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за нетното 
електропроизводство, измерено на 
изхода на централата и подадено към 
електроенергийната мрежа.

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за производството на 
електроенергия чрез високоефективна 
когенерация, както е посочено в 
член 10, параграф 11.

Or. en
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Изменение 1778
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива
Приложение ІХ – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за нетното 
електропроизводство, измерено на 
изхода на централата и подадено към 
електроенергийната мрежа.

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за производството на 
електроенергия чрез високоефективна 
когенерация, както е посочено в 
член 10, параграф 11.

Or. en

Обосновка

Гаранцията за произхода при високоефективна когенерация касае цялото количество 
произведена електроенергия. Разпоредбите в приложение ІХ са съгласувани с 
разпоредбите относно подкрепата за високоефективната когенерация по реда на 
член 10, параграф 11, съгласно които цялата генерирана електроенергия подлежи на 
подпомагане. Сходни правила за гарантиране на произхода и производство на 
електроенергия се приемат и по отношение на подпомагането на производството на 
електроенергия от възобновяеми източници.

Изменение 1779
Konrad Szymański

Предложение за директива
Приложение ІХ – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за нетното 
електропроизводство, измерено на 
изхода на централата и подадено към 
електроенергийната мрежа.

Гаранцията за произход стандартно 
следва да обхваща 1 MWh. Тя следва да 
се отнася за производството на 
електроенергия чрез високоефективна 
когенерация, както е посочено в 
член 10, параграф 11.

Or. en
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Изменение 1780
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение X

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Изглежда че има недостатъчна или никаква обосновка за положителните ползи, 
които би донесло предоставянето на информацията, посочена в член 11, като се 
имат предвид вече съществените изисквания за докладване съгласно настоящата 
директива.

Изменение 1781
András Gyürk

Предложение за директива
Приложение X

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 1782
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение Х – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ, като за всяка 
следва да е посочено:

заличава се

– средногодишната входяща 
енергийна мощност (MWth);
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– средногодишната изходяща енергийна 
мощност (енергийно съдържание на 
микса на горива, MWth);
– средногодишното количество 
захранвани суровини;
– вида на централата и използваната 
технология;
– проектния (теоретичен) к.п.д.;
– датата на въвеждане в 
експлоатация;
– датата на последната значителна 
реконструкция;
– средногодишния брой на работните 
часове;
– средногодишния нетен к.п.д.

Or. de

Обосновка

Несъмнено има държави-членки, в които функционира само една рафинерия. В тези 
случаи въпросната информация е най-малкото изключително чувствителна и нейното 
разкриване би навредило много на конкурентоспособността на държавата. Или 
Комисията трябва да гарантира, че ще се запази поверителният характер на 
данните.

Изменение 1783
Edit Herczog

Предложение за директива
Приложение Х – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) списък на инсталациите, 
рафиниращи нефт и газ, като за всяка 
следва да е посочено:

заличава се

– средногодишната входяща 
енергийна мощност (MWth);
– средногодишната изходяща 
енергийна мощност (енергийно 
съдържание на микса на горива, 
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MWth);
– средногодишното количество 
захранвани суровини;
– вида на централата и използваната 
технология;
– проектния (теоретичен) к.п.д.;
– датата на въвеждане в 
експлоатация;
– датата на последната значителна 
реконструкция;
– средногодишния брой на работните 
часове;
– средногодишния нетен к.п.д.

Or. en

Изменение 1784
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение XI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за енергийна ефективност при 
регулирането на енергийните мрежа и 
във връзка с мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от
енергийните регулаторни органи

Критерии за енергийна ефективност при 
регулирането на електрическата
мрежа и във връзка с мрежовите тарифи, 
определяни или одобрявани от
регулаторните органи в областта на 
електроенергията

Or. en

Изменение 1785
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение ХI – раздел 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да дава възможност на 
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги и системни тарифи, 
насърчаващи оптимизация на 
енергопотреблението, управление на 
енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да отразява по-специално 
въздействието върху разходите за 
мрежите и ползите от:

Or. en

Изменение 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива
Приложение ХI – раздел 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да дава възможност на
мрежовите оператори да предлагат
системни услуги и системни тарифи, 
насърчаващи оптимизация на 
енергопотреблението, управление на 
енергопотреблението и 
децентрализирано производство в
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да насърчава мрежовите 
оператори да насърчават системни 
услуги и системни тарифи, насърчаващи 
оптимизация на енергопотреблението, 
управление на енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, в зависимост 
от въздействието на разходната 
ефективност за различните целеви 
потребители (жилищни, търговски и 
промишлени). Системните услуги 
включват:

Or. en

Изменение 1787
Fiona Hall
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Предложение за директива
Приложение ХI – раздел 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да дава възможност на
мрежовите оператори да предлагат 
системни услуги и системни тарифи, 
насърчаващи оптимизация на 
енергопотреблението, управление на 
енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

2. Регулирането на мрежите и тарифите 
следва да насърчава мрежовите 
оператори да предлагат системни услуги 
и системни тарифи, насърчаващи 
оптимизация на енергопотреблението, 
управление на енергопотреблението и 
децентрализирано производство в 
рамките на организирани 
електроенергийни пазари, и по-
специално за:

Or. en

Изменение 1788
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) прехвърляне на товара от върхови 
часове към ненатоварени часове от 
страна на крайните потребители, 
като се взема под внимание 
разполагаемостта на енергия от 
възобновяеми източници, от 
когенерация и от децентрализирано 
производство;

заличава се

Or. en

Изменение 1789
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) енергоспестяване чрез оптимизация 
на потреблението на децентрализирани 
потребители посредством енергийно 
агрегиране;

б) повишаване на енергийната 
ефективност чрез оптимизация на 
потреблението на децентрализирани 
потребители посредством енергийно 
агрегиране;

Or. en

Изменение 1790
Fiorello Provera

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) акумулиране на енергия. заличава се

Or. en

Обосновка

Системните услуги, които са евентуално включени в обхвата на дейността на 
мрежовите оператори, пораждат сериозни смущения. Възможно е възникването на 
конфликт на интереси от включването на услуги, като например акумулирането на 
енергия, в задължителните дейности, които трябва да извършват мрежовите 
оператори. Следва да бъдат въведени специални мерки с цел избягване на 
насърчаването на дейности на мрежовите оператори, насочени към енергийна 
ефективност (напр. акумулиране на енергия), което би могло да възпрепятства 
процеса на отделяне, определен в Директива 2009/72/ЕО.

Изменение 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) акумулиране на енергия. заличава се
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Or. en

Обосновка

Системните услуги, които са евентуално включени в обхвата на дейността на 
мрежовите оператори, пораждат сериозни смущения. Възможно е възникването на 
конфликт на интереси от включването на услуги, като например акумулирането на 
енергия, в задължителните дейности, които трябва да извършват мрежовите 
оператори. Следва да бъдат въведени специални мерки с цел избягване на 
насърчаването на дейности на мрежовите оператори, насочени към енергийна 
ефективност, което би могло да възпрепятства процеса на отделяне, определен в 
Директива 2009/72/ЕО.

Изменение 1792
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 2 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата 
разпоредба, терминът „организирани 
електроенергийни пазари“ включва 
извънборсови пазари и борси за 
търговия с електроенергия, 
електрогенериращ капацитет, 
балансиращи и допълнителни услуги 
във всички периоди, включително 
форуърдните пазари, пазарите за 
извършване на сделки за следващия 
ден и в рамките на деня.

заличава се

Or. en

Изменение 1793
Giles Chichester

Предложение за директива
Приложение ХI – раздел 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следва да бъдат осигурени мрежови 
тарифи, включващи динамично 

3. Следва да бъдат осигурени мрежови 
тарифи, които дават възможност на 
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ценообразуване във връзка с мерки, 
осигуряващи намаляване на потребните 
генериращи мощности чрез 
оптимизация на потреблението, 
включително:

пазарите да предлагат динамично 
ценообразуване във връзка с мерки, 
осигуряващи намаляване на потребните 
генериращи мощности чрез 
оптимизация на потреблението, като 
например:

Or. en

Изменение 1794
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение ХI – раздел 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следва да бъдат осигурени мрежови 
тарифи, включващи динамично 
ценообразуване във връзка с мерки, 
осигуряващи намаляване на потребните 
генериращи мощности чрез 
оптимизация на потреблението, 
включително:

3. Могат да бъдат осигурени мрежови 
тарифи, включващи динамично 
ценообразуване във връзка с мерки, 
осигуряващи намаляване на потребните 
генериращи мощности чрез 
оптимизация на потреблението, 
включително:

Or. en

Обосновка

Дружествата могат да се възползват от динамичното ценообразуване, но сме 
загрижени, че това няма да се отнася за всички потребители/домакинства. Важно е 
битовите потребители да разполагат със средствата, чрез които да реагират на 
динамичното ценообразуване преди въвеждането на мрежовите тарифи.

Изменение 1795
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение ХІ – раздел 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки извършат оценка 
на въздействието, включваща 
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подробен анализ на потенциала за 
оптимизация на потреблението и 
децентрализиран анализ на 
въздействието върху различните 
групи потребители и дали тези групи 
имат достъп до ползите от 
динамичното ценообразуване.

Or. en

Обосновка

Ще има потребители, които най-вероятно няма да могат да преминат от 
енергопотребление през върховите периоди към енергопотребление извън тях, като 
може в крайна сметка те да плащат повече след въвеждането на тарифите, 
отчитащи периода на потребление, във връзка с оптимизацията на потреблението.
Поради това се препоръчва да се извърши децентрализиран анализ на въздействието 
на тарифите, отчитащи периода на потребление, върху различните групи крайни 
потребители, като се включат социални критерии, размер на домакинството, модел 
на потреблението, техническо оборудване и др. Преди прилагането трябва да е ясно 
дали и как тези групи могат да получат достъп до ползите от новите условия и в кои 
случаи оптимизацията на потреблението има смисъл с оглед на намаляване на 
върховите натоварвания.

Изменение 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение ХІІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално допустими клаузи, които 
следва да се включат в договорите за 
енергоспестяване с гарантиран резултат, 
сключвани с институции от
публичния сектор

Минимално допустими клаузи, които 
следва да се включат в договорите за 
енергоспестяване с гарантиран резултат 

Or. ro

Изменение 1797
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за директива
Приложение ХІІІ – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Ясен и прозрачен списък на 
санкциите, приложими ако 
гарантираните икономии не са
постигнали

Or. ro

Изменение 1798
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение ХІІI – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ясен и прозрачен списък на 
санкциите, приложими ако 
гарантираните икономии не са 
постигнали

Or. en

Изменение 1799
Catherine Trautmann

Предложение за директива
Приложение ХІІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІІа

Сертифициране на монтажници на 
сградни компоненти

Сертификационните схеми или 
еквивалентните квалификационни 
схеми, посочени в член 13, се 
основават на следните критерии:
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1. Процесът на сертифициране или 
получаване на квалификация е 
прозрачен и ясно определен от 
държавата-членка или от посочения 
от нея административен орган.
2. Монтажници на сградни 
компоненти съгласно определението в 
член 2, параграф 9 от Директива 
2010/31/ЕС се сертифицират от 
акредитирана програма за обучение 
или обучаваща институция.
3. Акредитацията на програмата за 
обучение или обучаващата 
институция се извършва от 
държавите-членки или от 
посочените от тях 
административни органи. 
Акредитиращият орган гарантира, че 
програмата за обучение, предлагана 
от обучаващата институция, е 
последователна и има областно или 
национално покритие. Обучаващата 
институция разполага с адекватни 
технически средства за осигуряване 
на практическо обучение. 
Обучаващата институция предлага 
също така, в допълнение към 
основното обучение, по-кратки 
опреснителни курсове по актуални 
въпроси, включително нови 
технологии, които да дадат на 
монтажниците възможност за 
обучение през целия живот. 
Обучаваща институция може да бъде 
производителят на оборудването или 
системата, институти или 
асоциации.
4. Обучението за сертифициране или 
получаване на квалификация на 
монтажник включва както 
теоретична, така и практическа 
част. В края на обучението 
монтажникът трябва да има 
необходимите умения за инсталиране 
на съответното оборудване и 
системи с оглед на изискванията на 
клиента за тяхната надеждност и 
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ефективност, да влага 
висококачествено майсторство и да 
спазва всички действащи правилници 
и стандарти, включително по 
отношение на енергийното и 
екологичното етикетиране.
5. Курсът за обучение приключва с 
изпит за издаване на сертификат или 
получаване на квалификация. 
Изпитът включва практическа 
оценка на успешен монтаж на 
оборудване, което спомага за 
повишаване на енергийната 
ефективност.
6. Сертификационните схеми или 
еквивалентните квалификационни 
схеми, посочени в член 13, включват 
следните елементи:
- акредитираните програми за 
обучение следва да се предлагат на 
монтажници с практически опит, 
които са преминали или преминават 
подходящи видове обучение;
- схема за професионално обучение, 
която да осигури на монтажниците 
адекватни умения, отговарящи на 
тригодишно обучение в съответните 
области, като включва както 
обучение в училищни условия, така и 
на работното място;
- сертифицирането на монтажника 
следва да бъде за ограничен период от 
време, така че да се изисква 
опреснителен семинар или обучение за 
удължаване на срока на 
сертифицирането.

Or. fr

Изменение 1800
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишните доклади съгласно член 19, 
параграф 1, осигуряват основа за 
мониторинг на напредъка при 
постигането на националните цели за 
2020 г. Държавите-членки следва да 
осигуряват наличие в докладите най-
малкото на следната информация:

Годишните доклади съгласно член 19, 
параграф 1, осигуряват основа за 
мониторинг на напредъка при 
постигането на националните цели за 
2020 г. Държавите-членки предоставят
информация, която дава цялостна 
представа за постигнатия напредък 
за повишаване на енергийната 
ефективност, в това число, когато 
това е осъществимо и без излишни 
разходи или административна 
тежест, следната информация:

Or. en

Изменение 1801
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пълната разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от публични институции, 
която към 1 януари на годината, в която 
трябва да се представи докладът, не 
отговаря на изискванията за 
енергийните характеристики по член 4, 
параграф 1;

c) пълната разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 500 m2, а считано 
от 1 юли 2015 г. – над 250 m2, 
притежавани от публични институции, 
която към 1 януари на годината, в която 
трябва да се представи докладът, не
отговаря на изискванията за 
енергийните характеристики по член 4, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 1802
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пълната разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от публични институции, 
която към 1 януари на годината, в която 
трябва да се представи докладът, не 
отговаря на изискванията за 
енергийните характеристики по член 4, 
параграф 1;

c) пълната разгъната застроена площ на 
сградите, притежавани или използвани
от публични институции, която към 1 
януари на годината, в която трябва да се 
представи докладът, не отговаря на 
изискванията за енергийните 
характеристики по член 4, параграф 1;

Or. en

Изменение 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение XIV – Част 2 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща рамка за допълнителните 
доклади

Обща рамка за допълнителната 
информация
[Настоящето изменение се прилага за 
целия текст. Приемането му ще наложи 
съответните изменения в целия текст.]

Or. en

Изменение 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 2 – раздел 3 – точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните доклади следва да 
съдържат списък на публичните 

Допълнителната информация следва 
да съдържа списък на публичните 
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институции, които са разработили план 
за енергийна ефективност съгласно член 
4, параграф 3.

институции, които са разработили план 
за енергийна ефективност съгласно 
член 4, параграф 3. Допълнителната 
информация може да включва 
информация относно напредъка на 
алтернативните мерки, посочени в 
член 3, параграф 1а.

Or. en

Изменение 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Владимир Уручев, Holger Krahmer, Jan Březina

Предложение за директива
Приложение ХІV – част 2 – раздел 3 – точка 3.2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първият допълнителен доклад следва да 
съдържа кратко описание на 
националната схема по член 6, параграф 
1, или на алтернативните мерки, 
предприети съгласно член 6, параграф
9).

Първият допълнителен доклад следва да 
съдържа кратко описание на 
националната схема по член 6, параграф 
1, или на алтернативните мерки, 
предприети съгласно член 3, параграф 
1а или член 6, параграф 9.

Or. en

Изменение 1806
András Gyürk

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 2 – раздел 3 – точка 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4. Насърчаване на енергийната 
ефективност при отоплението и 
охлаждането (член 10)

заличава се

Допълнителните доклади следва да 
съдържат оценка на постигнатия 
напредък по изпълнение на 
националния план относно 
отоплението и охлаждането по член 
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10, параграф 1.

Or. en

Изменение 1807
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 2 – раздел 3 – точка 3.4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните доклади следва да 
съдържат оценка на постигнатия 
напредък по изпълнение на 
националния план относно 
отоплението и охлаждането по член 
10, параграф 1.

Допълнителните доклади следва да 
съдържат оценка на постигнатия 
напредък по изпълнение на оценката
по член 10, параграф 1.

Or. en

Изменение 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Владимир Уручев, Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 2 – раздел 3 – точка 3.4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните доклади следва да 
съдържат оценка на постигнатия 
напредък по изпълнение на 
националния план относно 
отоплението и охлаждането по член 10,
параграф 1.

Допълнителните доклади следва да 
съдържат оценка на постигнатия 
напредък по изпълнение на 
националните мерки относно 
отоплението и охлаждането, 
произтичащи от член 10.

Or. en

Изменение 1809
András Gyürk
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Предложение за директива
Приложение ХІV – Част 2 – раздел 3 – точка 3.5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5. Преобразуване на енергия (член 11) заличава се
- Допълнителните доклади следва да 
съдържат неповерително обобщение 
на инвентаризациите на данните по 
член 11, в съответствие с 
изискванията, формулирани в 
Приложение X.

Or. en

Изменение 1810
Britta Thomsen

Предложение за директива
Приложение ХV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ХV а

Сертифициране на специалисти в 
областта на енергийните одити

Сертификационните схеми или 
еквивалентните квалификационни 
системи, посочени в член 7, параграфи 
1 и 2, се основават на следните 
критерии:
1. Сертифицирането или 
получаването на квалификация 
трябва да бъде прозрачно и ясно 
определено от държавата-членка или 
от посочения от нея 
административен орган.
2. Специалисти в областта на 
енергийните одити трябва да се 
сертифицират чрез програма за 
обучение, или одобрена обучаваща 
институция.
3. Одобрението на програмата за 
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обучение или обучаващата 
институция се дава от държавата-
членка или посочена от нея 
административна организация. 
Акредитиращият орган гарантира 
последователността и областното 
или национално покритие на 
програмата за обучение, предлагана 
от обучаващата институция. 
Обучаващата институция трябва да 
разполага с адекватни технически 
средства, в това число лабораторно 
или еквивалентно оборудване, за 
осигуряване на практическо обучение. 
В допълнение към основното обучение 
обучаващата институция предлага 
също така по-кратки опреснителни 
курсове по актуални въпроси, 
включително нови технологии, които 
да дадат на специалистите в 
областта на енергийния одит 
възможност за обучение през целия 
живот. Обучаваща институция 
може да бъде производителят на 
оборудването или системата, 
институт или асоциация.
4. Обучението за сертифициране или 
получаване на квалификация на 
специалист в областта на 
енергийните одити следва да включва 
както теоретична, така и 
практическа част. След обучението 
монтажникът трябва да има 
необходимите умения за инсталиране 
на оборудване и системи с оглед на 
очакванията на клиента за тяхната 
надеждност и ефективност, да влага 
висококачествено майсторство и да 
спазва всички правилници и 
стандарти, и в по-специално по 
отношение на енергийното и 
екологичното етикетиране.
5. Теоретичната част от обучението 
на специалисти в областта на 
енергийните одити следва да 
предостави общ преглед на 
състоянието на пазарните 
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възможности за подобрения по 
отношение на енергийната 
ефективност, логистиката и 
безвъзмездни средства в тази област. 
Обучението следва също да спомогне 
за придобиването на добри познания 
за всички европейски технологични 
стандарти и на националното и 
общностното законодателство в 
областта на енергийната 
ефективност.
6. Обучението завършва с дискусия, 
след което се издава сертификат или 
категория. Прегледът включва оценка 
на практическото разбиране на 
основни физически принципи и 
приложните правила на 
термодинамиката, техническите 
съоръжения и алтернативната 
енергия, протоколите за инспекция, 
софтуера, като включва също така 
практически изпити, обучение в 
училищни условия и на работното 
място.
7. Специалист в областта на 
енергийните одите придобиват 
следните умения:
Въведение в техническите 
инсталации и алтернативните 
енергийни инсталации за отопление; 
канализация за топла вода; 
вентилация; охлаждане, слънчеви 
бойлери, фотоволтаични панели
Въведение във физиката на 
строителството и въведение в 
термодинамиката; познания за 
преноса на топлина и влага; изолация 
и материали за изолация; способност 
за физическа преценка на 
строителството
Обща част: познаване на 
съответното национално, регионално 
и европейско законодателство; 
обхват на приложение;
Протокол от проверката: способност 
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за разбиране и обяснение на 
съответните формуляри; сфера на 
приложение, детайли на проекта; 
данни на строителството, които се 
инспектират.
Практически опит: способност за 
следване на процедурите за издаване 
на сертификат за енергийна 
ефективност; захранване на базата 
данни за енергийната ефективност; 
контрол на сертификати за 
енергийна ефективност. Следва да се 
обърне внимание на гарантирането на 
разбиране на въпросите във връзка с 
неприкосновеността на личния 
живот и подходящ подход към 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Приложението определя насоки за сертификационна схема на специалисти, 
провеждащи енергийни одити. 


