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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и 
Директива 2006/32/ЕО 
(COM(2011) – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0370),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0168/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид [мотивираните становища/мотивираното становище], 
изпратено/изпратени от [име на камарата/камарите/парламента/парламентите] в 
рамките на протокол №2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства 
на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Редица общини и други 
обществени институции в държавите-
членки вече прилагат интегрирани 
подходи за енергоспестяване и 
енергийни доставки, например чрез 
планове за действие за устойчиво 
развита енергетика, като разработените 
съгласно инициативата „Спогодба на 
кметовете“ (Covenant of Mayors), както 
и интегрирани градоустройствени 
подходи, които надхвърлят 
индивидуалните интервенции в 
сградите или транспортните средства.
Държавите-членки следва да насърчават 
общините и други държавни 
институции да приемат интегрирани и 
насочени към устойчиво развитие 
планове за енергийна ефективност с 
ясни цели, да привличат гражданите в 
тяхното разработване и прилагане и 
адекватно да ги информират за тяхното 
съдържание и напредък към 
постигането на целите. Такива планове 
могат да доведат до значително 
енергоспестяване, особено ако се 
изпълняват чрез системи за управление 
на енергията, които позволяват на 
съответните обществени институции 
по-добре да управляват своето 
енергопотребление. Обменът на опит 
между общинските власти на големи и 
малки градове и други държавни 
институции следва да се насърчава, по 
отношение на по-новаторските видове 
опит.

(16) Редица общини и други 
обществени институции в държавите-
членки вече прилагат интегрирани 
подходи за енергоспестяване и 
енергийни доставки, например чрез 
планове за действие за устойчиво 
развита енергетика, като разработените 
съгласно инициативата „Спогодба на 
кметовете“ (Covenant of Mayors), както 
и интегрирани градоустройствени 
подходи, които надхвърлят 
индивидуалните интервенции в 
сградите или транспортните средства, 
за да проектират „нискоенергийни 
градове и региони“. Концепцията за 
„нискоенергийни градове и региони“ 
разглежда енергийните въпроси като 
същностна част от градското и 
регионалното развитие, залегнала в 
местните демократични процеси, 
както и в процесите на управление;  
Като предусловие за местни 
интегрирани и устойчиви планове за 
енергийна ефективност, държавите-
членки следва да насърчават 
местните органи да формулират 
местните стратегии за развитие въз 
основа на диалог с обществеността, с 
търговските и социалните 
заинтересовани страни на местно 
равнище. Държавите-членки следва
съответно да насърчават общините и 
други държавни институции да приемат 
интегрирани и насочени към устойчиво 
развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат
местните заинтересовани страни и
гражданите в тяхното разработване и 
прилагане и адекватно да ги 
информират за тяхното съдържание и 
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напредък към постигането на целите.
Такива планове могат да доведат до 
значително енергоспестяване, особено 
ако се изпълняват чрез системи за 
управление на енергията, които 
позволяват на съответните обществени 
институции по-добре да управляват 
своето енергопотребление. Обменът на 
опит между общинските власти на 
големи и малки градове и други 
държавни институции следва да се 
насърчава, по отношение на по-
новаторските видове опит.

Or. en

Обосновка

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Комисията обаче 
следва да определи чрез делегиран акт 
условията, при които дадена 
държава-членка би могла в бъдеще да 
признава енергоспестявания, 
постигнати в друга държава-членка. 

(18) Извършената оценка на 
възможността за създаване на обща за 
целия Европейски съюз схема от „бели 
сертификати“ показа, че в настоящата 
ситуация такава система би създала 
прекомерни административни разходи и 
че съществува риск съответните 
енергоспестявания да бъдат 
концентрирани в няколко държави-
членки и да не бъдат реализирани в 
целия ЕС. Последната цел може да бъде 
постигната по по-добър начин, поне на 
настоящия етап, чрез национални схеми 
за задължения за енергийна ефективност 
или други алтернативни мерки за 
постигане на същото количество 
енергоспестявания. Общата рамка 
следва да осигури възможност на 
енергоснабдителните предприятия да 
предлагат енергийни услуги на всички 
крайни потребители, а не само на тези, 
на които продават енергия. Това 
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Уместно е степента на 
амбициозност на тези схеми да бъде 
формулирана в обща рамка на 
равнище Европейски съюз, като 
същевременно бъде предоставена 
значителна гъвкавост на държавите-
членки да вземат изцяло под внимание 
националната организация на 
участниците на пазара, конкретния 
контекст на енергийния сектор и 
навиците на крайните потребители.
Общата рамка следва да осигури 
възможност на енергоснабдителните 
предприятия да предлагат енергийни 
услуги на всички крайни потребители, а 
не само на тези, на които продават 
енергия. Това увеличава конкуренцията 
на енергийния пазар, тъй като 
енергоснабдителните предприятия 
могат да разнообразяват своите 
продукти, като предлагат допълнителни 
енергийни услуги. Общата рамка следва 
да дава възможност на държавите-
членки да включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

увеличава конкуренцията на енергийния 
пазар, тъй като енергоснабдителните 
предприятия могат да разнообразяват 
своите продукти, като предлагат 
допълнителни енергийни услуги. 
Общата рамка следва да дава 
възможност на държавите-членки да 
включват изисквания в своите 
национални схеми, които да са свързани 
със социални цели, по-специално с 
оглед да се осигури достъп на 
потребителите в неравностойно 
положение до ползите от подобрената 
енергийна ефективност. Също така, тя 
следва да дава възможност на 
държавите-членки да освобождават 
малките дружества от задълженията за 
енергийна ефективност. В Съобщението 
на Комисията „Мисли първо за 
малките“ са формулирани принципи, 
които държавите-членки следва да инат 
предвид при вземането на решение дали 
да се въздържат от прилагането на тази 
възможност.

Or. en

Обосновка
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от 
вътрешни експерти, но при условие, че
те са квалифицирани или 
акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е въвела 
схема за осигуряване и проверка на 
качеството на одитите и за налагане на 
санкции при необходимост.

(20) Тези одити следва да бъдат 
извършвани по независим и 
разходоефективен начин. Изискването 
за независимост дава възможност 
одитите да бъдат извършвани от
професионални доставчици на 
енергийни услуги, както и от
вътрешни експерти, но при условие, че
последните са също квалифицирани
и/или акредитирани, че не са пряко 
ангажирани в одитираната дейност и че 
съответната държава-членка е въвела 
схема за осигуряване и проверка на 
качеството на одитите и за налагане на 
санкции при необходимост.

Or. en

Обосновка

Изменение 4

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установява обща рамка за насърчаване 
на енергийна ефективност в рамките на 
Европейския съюз, с оглед да се 
осигури постигането до 2020 г. на целта 
на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни подобрения 
на енергийната ефективност след тази 
дата.

1. С настоящата директива се 
установява обща рамка за насърчаване 
на енергийна ефективност в рамките на 
Европейския съюз, с оглед да се 
осигури постигането до 2020 г. на целта 
на Европейския съюз за поне
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия и да се създадат 
условия за допълнителни мерки за
енергийната ефективност и 
енергоспестяване, необходими след 
тази дата, така че до 2050 г. да се 
постигне икономика, която да е 
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почти изцяло базирана на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници и която да е 
енергийно ефективна. 

Or. en

Обосновка

Директивата е шансът на Европа да спази ангажиментите, поети от държавните 
ръководители на страните от ЕС, в областта на енергията и климата. Постигането 
на двадесетпроцентно намаление на потреблението на първична енергия е 
минимумът, който е необходим, за да може да 2050 г. да се постигне 
самозадоволяваща се икономика от гледна точка на енергийно ефективни
възобновяеми източници.  Комисията оценява, че настоящите усилия ще постигнат 
само половината от целта, като ще акумулират загуби от напр. 1000 евро годишно на 
домакинство. Настоящата директива следва да компенсира тази тенденция.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. „енергийни спестявания при 
крайното потребление“ означава 
количеството спестена енергия, 
определено чрез измерване и/или 
определяне на потреблението на 
крайния потребител преди и след 
прилагането на една или повече мерки 
за повишаване на енергийната 
ефективност, като се осигурява 
нормализиране при отчитане на 
външните условия, които засягат 
енергийното потребление;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е определение за енергоспестяване. Докладчикът предлага да се използва 
определението от действащата Директива за енергийните услуги.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12a. „високо разходоефективни 
препоръки“ означава мерки,за които 
енергиен одит е установил, че имат 
петгодишен период на 
възвръщаемост; 

Or. en

Обосновка

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б. „сметка“ означава извлечение по 
сметка и не се счита за искане за 
плащане (фактура);

Or. en

Обосновка
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. „дълбоко реновиране“ означава 
реконструкция, която води до 
намаляване както на доставяната 
енергия, така и на крайното 
потребление на енергия на дадена 
сграда с поне 75% спрямо равнищата 
преди реновирането;

Or. en

Обосновка

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – точка 27 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27б. „поетапно дълбоко реновиране“ 
означава реконструкция, която 
поетапно намалява доставяната 
енергия и крайното потребление на 
енергия на дадена сграда общо с поне 
75% в рамките на нормален цикъл на 
реновиране, като същевременно се 
гарантира, че нито един от етапите 
не пречи или не увеличава разходите 
на последващите етапи. 

Or. en

Обосновка



PR\878374BG.doc 13/100 PE472.358v01-00

BG

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Финансова и техническа подкрепа

2а. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 107 и член 108 от ДФЕС, 
държавите-членки създават 
инструменти за финансиране, за да 
обединят многобройните потоци на 
финансиране, включително: 
a) финансов принос и глоби от 
неизпълнението на задълженията, 
посочени в член 6,
б) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност съгласно член 10, 
параграф 3 от Директива 2009/29/ЕО,
в) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от проектните 
облигации на ЕС,
г) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност в многогодишната 
финансова рамка, по специално 
Кохезионния фонд и структурните 
фондове, и отделените европейски 
финансови инструменти, техническа 
помощ и финансов инженеринг, 
д) средства, отпуснати за енергийна 
ефективност от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и други 
европейски финансови институции, 
по-специално Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Банката за развитие към Съвета на 
Европа (CEB),
е) национални средства, включително 
от публични банки и други 
национални финансови институции.
2. Инструментите за финансиране:
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a) използват тези парични средства, 
за да осигурят възможно най-много 
частен капитал, по-специално от 
институционални инвеститори;
б) осигуряват финансови средства 
(напр. гаранции по заеми за частен 
капитал, гаранции по заеми с цел 
насърчаване сключването на договори 
за енергийни показатели, 
безвъзмездни средства, субсидирани 
заеми и целеви кредитни линии), 
които намаляват както 
предполагаемите, така и реалните 
рискове при проекти за енергийна 
ефективност;
в) ще са свързани с програми или 
агенции, които ще обединяват и 
оценяват качеството на проекти за 
енергоспестяване, предоставят 
техническа помощ, насърчават 
пазара на енергийни услуги и помагат 
за създаването на търсене на тези 
услуги сред потребителите в 
съответствие с член 14;
г) предоставят подходящи средства 
за подкрепа на програми за обучение и 
сертифициране, с които се 
усъвършенстват и признават умения 
в сферата на енергийната 
ефективност.
3. Комисията, по целесъобразност, 
пряко или чрез европейските 
финансови институции, подпомага 
държавите-членки, по тяхно искане, 
да създадат инструменти за 
финансиране и схеми за техническа 
подкрепа с цел увеличаване на 
енергийната ефективност в 
различните отрасли, чрез 
предоставяне на подкрепа за обмена 
на най-добри практики между 
отговорните национални или 
регионални институции или органи.

Or. en
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Обосновка
Без необходимите финансови механизми мерките, предлагани в настоящата 
директива, ще бъдат само пожелания и няма да доведат до създаването на 
многобройни работни места и да предизвикат иновации. Предлаганата директива 
следва съответно да създаде инструменти за финансиране като използва 
съществуващите потоци на ЕС за финансиране, например Структурните фондове и 
Кохезионния фонд, които следва да поставят на първо място енергийната 
ефективност или проектните облигации. Националните приходи, например от 
разпродажбите на търг на квоти за емисии до ливъридж на частен капитал и 
задълженията за енергоспестяване, така както са формулирани в член 6, могат също 
да осигурят голяма част от необходимите средства.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да
определят свои национални цели за 
енергийна ефективност, изразени 
като абсолютно количество на 
първичното енергопотребление в 2020 г.
При определянето на тези цели те 
следва да вземат под внимание целта 
на Европейския съюз за 
двадесетпроцентно енергоспестяване,
мерките, предвидени в настоящата 
директива, мерките за постигане на 
националните цели за 
енергоспестяване, формулирани в 
съответствие с член 4, параграф 1 от 
Директива 2006/32/ЕО, и други мерки 
за насърчаване на енергийната 
ефективност в рамките на 
държавите-членки и на равнището 
на Европейския съюз.

1. Всяка държава-членка трябва да
гарантира, че нейното национално
абсолютно количество на първичното 
енергопотребление през 2020 г., е най-
малко под нейната цел, посочена в 
лявата колона на таблицата от 
Приложение - І - Част А. Подобни 
задължителни национални цели са в 
съответствие с целта на Европейския 
съюз за поне двадесетпроцентно 
енергоспестяване, посочена в член 1, 
която изисква намаляване на 
първичното енергопотребление на 
най-малкото с 368 Mtoe през 2020 г.
спрямо предвидените стойности.

Or. en

Обосновка

Опитът от законодателството на ЕС в областта на възобновяемите енергийни 
източници и климата показва, че за държавите-членки са необходими задължителни 
цели. Те водят до по-голяма видимост, политическа ангажираност и инвестиционна 
сигурност. Задължителните цели се оправдават от цялостните положителни 
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макроикономически и геополитически ползи за икономиката и гражданите на ЕС, 
които носят строгите мерки за енергийна ефективност.  За да се постигне целта на 
ЕС за 20%, според Комисията ще е необходимо намаляване с най-малкото 368 Mtoe 
през 2020 г. (първична енергия).

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2014 г. Комисията следва 
да оцени дали има вероятност 
Европейският съюз да постигне до 
2020 г. своята цел за 
двадесетпроцентно спестяване на 
първична енергия, за което е 
необходимо намаляване на 
потреблението на първична енергия в 
ЕС в 2020 г. с 368 милиона тона 
нефтен еквивалент (Mtoe), като вземе 
под внимание сумата на 
енергоспестяванията по 
националните цели съгласно параграф 
1, и оценката, спомената в член 19, 
параграф 4.

2. Държавите-членки въвеждат 
ефективно определени мерки, 
предназначени да гарантират, че 
тяхното първичното 
енергопотребление е еквивалентно на 
или е по-ниско от посоченото в 
индикативната крива, съдържаща се 
в приложение I, част Б.

Or. en

Обосновка

За да се осигури постигането на целите за енергоспестяване за 2020 г., държавите-
членки следва да работят за постигането на индикативна крива, очертаваща пътя 
към постигането на техните цели. Това ще позволи на Комисията да извършва 
необходимия мониторинг и проверка с цел постигане на общата цел на ЕС за 
спестяванена енергия. 

Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
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Реновиране на сгради
1. Държавите-членки се стремят до 
31 декември 2050 г. да намалят 
потреблението на енергия на 
съществуващия сграден фонд с 80% 
спрямо равнищата от 2010 г.
2. Държавите-членки разработват 
политики и вземат мерки, за да 
стимулират дълбокото реновиране на 
сгради, включително поетапното 
дълбоко реновиране, като част от 
националните планове, посочени в 
член 9 от Директива 2010/31/ЕС, и без 
да се накърнява параграф 1 от него. 
3. До 1 януари 2014 г., държавите-
членки определят и правят публично 
достъпни националните планове, 
посочени в параграф 2. Те съдържат 
най-малко следното:
a) списък на сградите, разделени 
според категорията,
б) цели за дълбоко реновиране за 2020 
г., 2030 г. и 2040 г., разделени в 
зависимост от категорията на 
сградите. Тези цели следва да са в 
съответствие с постигането на 
дългосрочната цел, посочена в 
параграф 1,
в) мерки за справяне със социалните, 
техническите и финансовите 
предизвикателства пред сградния 
фонд,
г) мерки, с които се гарантира, че 
наемателите не са финансово 
санкционирани.
4. Държавите-членки гарантират, че 
дълбокото и поетапното дълбоко 
реновиране се извършва първо в 
търговските или жилищните сгради 
с най-лоши енергийни показатели.
5. Държавите-членки осигуряват 
извършването на дълбоко реновиране 
най-напред в сградите с най-лоши 
енергийни показатели, които са 
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собственост или се ползват от 
обществени институции.

Or. en

Обосновка
Сградите в ЕС съставляват 40% от цялото потребление на енергия на ЕС, като 
потенциалът за енергоспестяване на съществуващия сграден фонд е значителен и в 
голяма степен неизползван. Затова Докладчикът предлага да се избере цялостен, 
дългосрочен подход, опиращ се на национални „пътни карти за сградния фонд през 
2050 г.“. Ако дълбокото реновиране са увеличава с 2% годишно, до 2050 г. енергията, 
която изразходва сградният фонд на ЕС, ще намалее средно до една пета от 
настоящото потребление.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 7 от Директива 
2010/31/ЕС, държавите-членки следва от 
1 януари 2014 г да осигурят реновиране 
на 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от
техните обществени институции, така 
че да се постигнат поне минимално 
допустимите изисквания за 
енергийните характеристики, 
определени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Тези 
3 % се изчисляват върху пълната 
разгъната застроена площ на 
сградите с използваема разгъната 
застроена площ над 250 m2, 
притежавани от обществените 
институции на съответните 
държави-членки, които към 1 януари 
всяка година не отговарят на 
националните изисквания за 
минимално допустими енергийни 
характеристики, определени съгласно 

1. За да се изпълнява националният 
план, посочен в член 3а, и без да се 
засяга член 9 от Директива 2010/31/ЕС, 
държавите-членки следва от 1 януари 
2014 г да осигурят годишно дълбоко 
или поетапно дълбоко реновиране на
най-малко 3 % от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана или 
ползвана от обществени институции.
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член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

Or. en

Обосновка

Обществените институции, включително институциите на ЕС, трябва да бъдат 
водещи с примера си. Сгради, които са собственост или се ползват от обществени 
институции, могат да послужат като лост, който да отключи необходимите 
технически, финансови и организационни нововъведения и да създаде пазар за услуги 
тип ESCO. Затова Докладчикът счита, че минимален задължителен темп на 
реновиране от 3% за всички обществени сгради е една умерено амбициозна цел.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки следва да 
подкрепят публично правните 
субекти всяка година да извършват 
дълбоко реновиране на 3% от пълната 
разгъната застроена площ, която е 
тяхна собственост.

Or. en

Обосновка

Публичноправните субекти не могат да събират данъци или да повишават наемите и 
съответно техните инвестиционни решения са ограничени. Затова държавите-членки 
следва да възприемат проактивна политика на подкрепа на дълбокото реновиране 
особено в сферата на социалните жилища.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани от 
техните обществени институции, в 
който да са посочени:

3. За целите на параграф 1, до 1 януари 
2014 г. държавите-членки следва да 
съставят и да оповестят публично 
списък на сгради, притежавани или 
ползвани от техните обществени 
институции, в който да са посочени:

Or. en

Обосновка

Списъците на обществените сгради следва да бъдат изчерпателни, като включват и 
сградите, собственост на обществени институции, и сградите, ползвани от тях.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
насърчават обществените институции:

4. Държавите-членки следва да 
насърчават местните, общинските и 
други обществени институции:

Or. en

Обосновка

Някои общински и други обществени институции в държавите-членки вече са въвели 
или планират да въведат интегрирани градски подходи, които надхвърлят единичните 
интервенции в сградите. Затова държавите-членки следва да насърчават 
общинските, градските, регионалните и всички други обществени институции да 
предприемат подобни инициативи или концепции, за да проектират например 
„нискоенергийни градове и региони“, които да бъдат заложени в местните 
демократични процеси, както и в процесите на управление.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да приемат планове за енергийна 
ефективност, самостоятелни или като 
части от по-широкообхватни план за 
климата или околната среда, които да 
съдържат конкретни цели за 
енергоспестяване, с оглед постоянно 
подобряване на енергийната
ефективност на съответната 
институция;

a) да приемат интегрирани планове за 
енергийна ефективност, самостоятелни 
или като части от по-широкообхватен
план за климата, нискоенергийни 
градове или региони, или план за
околната среда, които да съдържат 
конкретни цели за енергоспестяване, с 
оглед постоянно подобряване на
тяхното енергоспестяване и 
енергийна ефективност;

Or. en

Обосновка

Някои общински и други обществени институции в държавите-членки вече са въвели 
или планират да въведат интегрирани градски подходи, които надхвърлят единичните 
интервенции в сградите. Затова държавите-членки следва да насърчават 
общинските, градските, регионалните и всички други обществени институции да 
предприемат подобни инициативи или концепции, за да проектират например 
„нискоенергийни градове и региони“, които да бъдат заложени в местните 
демократични процеси, както и в процесите на управление.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с високи показатели на 
енергийна ефективност, съгласно 
посоченото в Приложение III.

Държавите-членки трябва да осигурят 
изискване към обществените 
институции да закупуват само продукти, 
услуги и сгради с най-високите
показатели на енергийна ефективност, 
съгласно посоченото в Приложение III.

Or. en
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Обосновка

Обществените институции трябва винаги да закупуват само продукти, услуги и 
сгради с най-добрите показатели за енергийна ефективност. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Схеми за задължения за 
енергоспестяване

Or. en

Обосновка

Тази схема стои в центъра на настоящата директива и трябва да води до реално 
енергоспестяване.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за
енергийна ефективност. Тази схема 
следва да осигурява, че или всички 
енергоразпределителни предприятия, 
или всички предприятия за продажба на 
енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират годишни 
енергоспестявания в размер на 1,5 % от
обема на своите продажби на енергия в
съответната държава-членка през 
предходната календарна година, с 
изключение на енергията, използвана 
в транспортния сектор. Задължените 
страни трябва да реализират това 
количество енергоспестявания при 
крайните потребители.

1. Всяка държава-членка следва да 
въведе схема за задължения за
енергоспестяване. Тази схема следва да 
осигурява, че
енергоразпределителните предприятия
и/или всички предприятия за продажба 
на енергия на дребно, действащи на 
територията на държавата-членка, 
трябва да реализират общи годишни 
енергоспестявания при крайното 
потребление в размер на поне 1,5 % от 
обема на своите годишни продажби на 
енергия, като се вземат средните 
стойности за последния тригодишен 
период за съответната държава-членка.
Задължените страни трябва да 
реализират това количество 
енергоспестявания при крайните 
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потребители.

Or. en

Обосновка

Предлаганото задължение за енергоспестяване в размер на 1,5% годишно трябва да 
се прилага за икономиката като цяло, следователно трябва да се включи и 
транспортният сектор, който има значителен икономически, но още нереализиран 
потенциал за енергоспестяване . Освен това по отношение на целта за обема 
Докладчикът предлага осредняване, базирано на тригодишен период, а не да се приеме 
предложението на Комисията, тъй като това ще позволи да се балансират 
възможните колебания между различните години, породени от крайни атмосферни 
явления или икономически промени. 

Изменение 22

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да изразят 
количеството на енергоспестяванията, 
изисквани от всяка задължена страна, 
било като крайно или като първично 
енергопотребление. Избраният метод за 
изразяване на изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни.
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

2. Държавите-членки следва да изразят 
количеството на енергоспестяванията
при крайното потребление, изисквани 
от всяка задължена страна като 
първично енергопотребление.
Избраният метод за изразяване на 
изискваното количество 
енергоспестявания трябва да се използва 
и за изчисляване на енергоспестяването, 
декларирано от задължените страни.
Следва да се използват коефициентите 
за преобразуване, дадени в Приложение 
IV.

Or. en

Обосновка

Задълженията трябва да обхващат крайното потребление и да се изчисляват като 
първично енергопотребление, тъй като последното отразява реалното въздействие 
на енергийното потребление.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава-членка осигурява 
годишните енергоспестявания в 
размер на 1,5% да бъдат 
допълнителни спрямо 
спестяванията, постигнати всяка 
предходна година, както е посочено в 
приложение Vа.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение внася яснота в първоначалното намерение на Комисията да 
гарантира, че постигнатите годишни спестявания в размер на 1,5% водят до 
натрупване на енергоспестявания. 

Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За целите на параграф 1, 
базисните мерки, както са 
формулирани в приложение V, точка 
1, не се прибавят към размера на 
енергоспестяванията, изисквани от 
всяка задължена страна. 

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.  Мерките, предназначени за постигане 
на краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

3. За целите на параграф 1, мерките, 
предназначени за постигане на 
краткосрочни енергоспестявания 
съгласно съответната дефиниция в 
Приложение V, точка 1, следва да 
осигуряват не повече от 10 % от 
количеството енергоспестявания, 
изисквано от всяка задължена страна, и 
са допустими за включване в 
задължението по параграф 1 само ако са 
комбинирани с мерки, предназначени за 
по-дългосрочно спестяване.

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 26

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За целите на параграф 1, 
държавите-членки следва да 
осигурят, че мерките, за които се 
счита, че водят до дългосрочни 
спестявания, по-специално 
поетапното и дълбокото реновиране, 
допринасят поне за 50% от 
енергоспестяванията, изисквани от 
всяка задължена страна.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да се уверят, че се дават повече кредити на задължените 
страни, които прилагат мерки, осигуряващи значителни и дългосрочни 
енергоспестявания. Следователно съгласно тази схема поетапното и дълбокото 
реновиране на сградния фонд следва да бъде насърчавано и възнаграждавано.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за контрол, в чиито 
рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един 
статистически значим дял от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

4. Държавите-членки трябва да осигурят 
съответствие на изчисляването на 
енергоспестяванията, декларирани от 
задължените страни, с посоченото в 
Приложение V, точка 2. Те трябва да 
въведат системи за независимо 
измерване, контрол и проверка в чиито 
рамки да се извършва независима 
верификация най-малкото на един 
статистически значим дял и 
представителна извадка от мерките за 
подобряване на енергийната 
ефективност, реализирани от 
задължените страни.

Or. en

Обосновка

Измерването и проверката по един изцяло прозрачен и  независим начин са ключови за 
доверието на пазара и обществото в новопредложените схеми за енергоспестяване. 
Трябва да се избягва нерегулираното отчитане на данни. 

Изменение 28
Предложение за директива
Член 6 - параграф 5 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергийна ефективност държавите-

5. В рамките на схемата за задължения 
за енергоспестявания държавите-
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членки могат: членки следва:

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 29
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
доставчици на енергийни услуги или 
други трети страни; в такъв случай
държавите-членки следва да 
формулират процес на акредитация, 
който да е ясен, прозрачен и открит за 
всички участници на пазара и да е 
свързан със свеждане до минимум на 
разходите за сертифициране;

б) да разрешат на задължените страни 
да отчитат като изпълнение на своето 
задължение сертифицирани 
енергоспестявания, постигнати от 
доставчици на енергийни услуги или 
други трети страни; държавите-членки 
следва да формулират процес на 
акредитация, който да е ясен, прозрачен 
и открит за всички участници на пазара 
и да е свързан със свеждане до минимум 
на разходите за сертифициране;

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 30
Предложение за директива
Член 6 - параграф 5 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, все едно че са 
реализирани през която и да е от 
предходните две или следващите две 
години.

в) да разрешат на задължените страни да 
отчитат енергоспестявания, реализирани 
през дадена година, все едно че са 
реализирани или през предходната, 
или през следващата година.
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Or. en

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 6 - параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постигнати енергоспестявания; a) изисквани енергоспестявания и
постигнати енергоспестявания. Прилага 
се формулата за енергоспестяване от 
приложение Vа;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение внася яснота в първоначалното намерение на Комисията да 
гарантира, че постигнатите годишни спестявания в размер на 1,5% водят до 
натрупване на енергоспестявания.  

Изменение 32
Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Държавите-членки разрешават 
задължените страни да изпълняват 
между 25% и 50% от своите годишни 
задължения чрез вноски във 
инструментите за финансиране, 
посочени в член 2а. Това се изпълнява
като те внасят в инструмент за 
финансиране сума в размер, равен на 
разходите за инвестиции, които се 
счита, че са необходими, за да 
изпълнят задължените страни 
съответната част от своите 
задължения.

Or. en

Обосновка

Разпоредба, която дава възможност за пълно неучастие, както предлага Комисията, 
би заплашила новия търговски модел, който се въвежда с член 6. Подхода, който 
предлага Докладчикът, дава възможност на държавите-членки, които решат, да 
позволят на задължените си страни да допринасят частично за инструмент за 
финансиране (член 2а) вместо да прилагат изцяло мерките за енергоспестяване. 
Същевременно този подход ще гарантира, че на равнище държави-членки се постига 
целта за спестяване в размер на 1,5% като се използва внесеният дял в инструмента 
за енергоспестяващи мерки.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 6 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

изпълнят като позволят на 
задължените страни да направят 
вноски в инструмента за 
финансиране, включително за 
правилата за санкции съгласно член 9, и 
да покажат как те биха постигнали
предлаганото изисквано количество 
енергоспестявания като използват 
дела, внесен във фондовете. Комисията 
може да отхвърли тези мерки или да 
направи предложения за изменения в 
рамките на 3 месеца след 
уведомлението. В такива случаи
програмите и мерките следва да не се
прилагат от съответните държави-
членки преди Комисията да приеме 
изрично подадените отново или 
изменени проектомерки.

Or. en

Обосновка

Разпоредба, която дава възможност за пълно неучастие, както предлага Комисията, 
би заплашила новия търговски модел, който се въвежда с член 6. Подхода, който 
предлага Докладчикът, дава възможност на държавите-членки, който решат, да 
позволят на задължените си страни да допринасят частично за инструмент за
финансиране (член 2а) вместо да прилагат изцяло мерките за енергоспестяване. 
Същевременно този подход ще гарантира, че на равнище държави-членки се постига 
целта за спестяване в размер на 1,5% като се използва внесеният дял в инструмента 
за енергоспестяващи мерки.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 6 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Схемите за задължения за енергоспестяване следва да бъдат установени на 
национално равнище и прилагани на територията, за която се отнасят.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

МСП ще се нуждаят от подкрепа, за да покрият разходите за енергийни одити, но 
също и за да приложат препоръките, предложени в тях, които имат петгодишен 
период на възвръщаемост.  Висококачествените одити и конкретното прилагане най-
малкото на най-разходоефективните мерки са ключови характеристики на една 
ефективна и ефикасна политика на енергоспестяване, опираща се на одити, 
политика, която се цели с член 7.
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Изменение 37
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки разработват 
схеми за стимули и финансово 
подпомагане, като например данъчни 
облекчения или субсидии, за да 
гарантират, че малките и средни 
предприятия могат да покрият 
частично или изцяло разходите за 
енергиен одит и за прилагането на 
високо разходоефективните 
препоръки на енергийните одити. 

Or. en

Обосновка

МСП ще се нуждаят от подкрепа, за да покрият разходите за енергийни одити, но 
също и за да приложат препоръките, предложени в тях, които имат петгодишен 
период на възвръщаемост.  Висококачествените одити и конкретното прилагане най-
малкото на най-разходоефективните мерки са ключови характеристики на една 
ефективна и ефикасна политика на енергоспестяване, опираща се на одити, 
политика, която се цели с член 7.

Изменение 38
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
предприятията бенефициери на 
стимулиращи мерки или по схеми за 
финансова помощ се ангажират да 
прилагат високо разходоефективните 
препоръки, отправени в одитите. 

Or. en

Обосновка

МСП ще се нуждаят от подкрепа, за да покрият разходите за енергийни одити, но 
също и за да приложат препоръките, предложени в тях, които имат петгодишен 
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период на възвръщаемост.  Висококачествените одити и конкретното прилагане най-
малкото на най-разходоефективните мерки са ключови характеристики на една 
ефективна и ефикасна политика на енергоспестяване, опираща се на одити, 
политика, която се цели с член 7.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки разработват 
схеми или разпоредби за финансово 
стимулиране съгласно член 6, за да 
помагат на предприятията, посочени 
в параграф 2 от настоящия член, да 
превръщат препоръките на 
задължителните одити в 
инвестиции за енергоспестяване. 
Комисията определя насоки за 
отпускането на държавна помощ в 
рамките на ЕС, за да установи кои 
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финансови стимули, създадени от 
държавите-членки в полза на своите 
засегнати предприятия, ще са в 
съответствие с правилата на 
вътрешния пазар и правилата за 
отпускане на държавни помощи. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение призовава държавата-членка, в съответствие с правилата на 
вътрешния пазар и правилата за отпускане на държавна помощ, да намери начини да 
помогне финансово на предприятията при прилагането на мерките, предлагани в 
енергийните одити.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато се монтират интелигентни 
измервателни уреди, държавите-членки 
трябва да осигурят наличие при 
крайните потребители на 
електроенергия, природен газ, топлинна 
или охладителна енергия от районна 
или централна топлофикационна 
система и районно или централно 
доставяна гореща вода за битови 
нужди на индивидуални измервателни 
уреди, които да мерят точно, да 
позволяват да се установи 
действителното енергопотребление и да 
дават в реално време информация за 
реалния период на потребление,
безвъзмездно и под форма, която да 
позволява на потребителите по-добре 
да разбират своето потребление на 
енергия, в съответствие с посоченото в 
Приложение VI.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в Директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което не винаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това 
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението за това да се въведе задължение за интелигентни 
измервателни уреди за предприятията, които имат определено потребление на 
електричество.  

Изменение 42

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Където въвеждането на интелигентни 
измервателни уреди е положително 
оценено, както е предвидено в 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО по отношение на пазарите 
на електроенергия и природен газ,
държавите-членки трябва да осигурят 
цялостно вземане под внимание на 
целите за енергоспестяване и ползите 
за крайния потребител при 
формулирането на минимално 
допустимите функционални 
характеристиките на измервателните 
уреди и задълженията на участниците 
на пазара.

Or. en

Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в Директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което не винаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това 
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението за това да се въведе задължение за интелигентни 
измервателни уреди за предприятията, които имат определено потребление на 
електричество.  



PE472.358v01-00 36/100 PR\878374BG.doc

BG

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, включително тези 
от отрасъла на търговията, които 
имат крайно потребление на 
електричество, надвишаващо 6000 
kWh годишно, монтират 
интелигентни измервателни уреди 
най-късно до 1 януари 2015 г.

Or. en

Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което невинаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това 
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението за това да се въведе задължение за интелигентни 
измервателни уреди за предприятията, които имат известно потребление на 
електричество.  

Изменение 44

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По отношение на електроенергията и 
при поискване от крайния потребител, 
операторите на електромерите трябва да 
осигурят възможност електромерите да 
отчитат електроенергията, генерирана в 
помещенията на крайния потребител и 
подадена към електроенергийната 
мрежа. Държавите-членки трябва да 
осигурят достъпа си до данни за 
производството или потреблението 
на крайния потребител в реално 
време. При поискване от крайните 
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реално време на трета страна, 
действаща от името на крайния 
потребител.

потребители, данните от измерването на 
тяхното производство или потребление 
се предоставят на тях или на трета 
страна, действаща от тяхно име, без 
допълнителни разходи за крайните 
потребители, във формат, който 
могат да използват за сравняване на 
сравними търговски условия.

Or. en

Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което не винаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това 
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението за това да се въведе задължение за интелигентни 
измервателни уреди за предприятията, които имат известно потребление на 
електричество.  

Изменение 45

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което не винаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението на енергия за това да се въведе задължение за 
интелигентни измервателни уреди за предприятията, които имат известно 
потребление на електричество.  

Изменение 46

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Докладчикът приветства монтирането на интелигентни измервателни уреди, ако 
анализът на разходи и ползи е оценен положително, както е предвидено в директиви 
2009/72/EО и 2009/73/EО относно пазарите на електричество и газ, което не винаги е 
доказано за дребните потребители, например домакинствата.  При все това 
докладчикът счита, че са налице достатъчно доводи от гледна точка на 
оптимизацията на потреблението за това да се въведе задължение за интелигентни 
измервателни уреди за предприятията, които имат известно потребление на 
електричество.  
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 48

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да осигурят 
да бъде предлаган на крайните 

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

потребители избор между електронни 
сметки и сметки на хартиен носител без 
допълнителни разходи, както и 
възможност за лесен достъп до 
допълнителна информация, даваща
възможност за подробни самостоятелни 
проверки на предходното потребление, 
както е описано в Приложение VI, 
параграф 1.1.

Or. en

Обосновка

Изменение 49

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки трябва да изискват 
възможност, ако това бъде поискано от 
крайните потребители, да се предоставя 
информация за техните енергийни 
сметки и за предходното им 
потребление на доставчик на енергийни 
услуги, посочено от съответния краен 
потребител. Когато е монтиран 
интелигентен измервателен уред, 
държавите-членки забраняват 
фактурирането със задна дата.

Or. en

Обосновка

Изменение 50

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за измерването и 
фактурирането на индивидуалното 
енергопотребление, както и другите 

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

видове информация, посочени в 
параграфи 1, 2, 3 и Приложение VI, 
следва да се предоставят на
разположение на крайните 
потребители безплатно в рамките на 2 
часа или по най-бързия възможен от 
технологична гледна точка начин.

Or. en

Обосновка

Информацията в реално време е от съществено значение за възможността за 
ефикасно използване на енергията.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Програма за информиране и 

овластяване на потребителите 
1. Държавите-членки разработват 
национални стратегии за насърчаване 
и осигуряване на ефикасното 
използване на енергията от дребните 
потребители на енергия, 
включително битовите 
потребители.
2. За целите на параграф 1 
държавите-членки включват поне:
a) учредяване на единно контактно 
звено за консултации и акредитирани 
доставчици в съответствие с членове 
13 и 14;
б) спектър от инструменти и 
политики за насърчаване на промени в 
поведението, включително:
- финансови стимули;

- достъп до финансиране, 
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безвъзмездни средства или субсидии;
- предоставяне на информация;
- примерни проекти; 
- дейности на работното място;
- минимални стандарти за 
информация относно сметките и 
формата на фактурите;
в) програма за включване на 
потребителите и потребителските 
организации във въвеждането на 
интелигентни измервателни уреди 
чрез комуникация по:
- разходно ефективните и лесно 
постижими промени в използването 
на енергия;
- информацията относно мерки за 
енергийна ефективност. 

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно информацията и консултацията в настоящата директива не 
са достатъчни за постигане на поставената цел тя да ангажира съответните групи 
крайни потребители. Важно е предоставянето на информация да не се определя като 
самоцел, а да се включва в законодателна рамка, която би възнаграждавала само 
резултатите (а не сведенията за тях) от проектите за енергийна ефективност - т.е. 
да се възнаграждават само измерими промени в поведението, а не просто 
разпространяването на информация. 

Изменение 52

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

пропорционални и възпиращи, и да 
бъдат поне петорно по-високи от 
средните разходи на съответните 
национални схеми за задължения за 
енергийна ефективност, и се 
изплащат по инструмента за 
финансиране, посочен в член 2а. 
Държавите-членки трябва да уведомят 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [12 месеца след приемането на 
настоящата директива] и незабавно да я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Or. en

Обосновка

Налаганите в случай на неспазване санкции следва да бъдат достатъчно възпиращи, 
че да гарантират действителното пълно прилагане на мерките, предложени в 
настоящата директива.

Изменение 53
Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

отоплението и охлаждането на местните 
и областните планове за развитие, 
включително на устройствените планове 
за градските и селските райони, както и 
съответствие на националните планове 
относно отоплението и охлаждането с 
критериите за съставянето им, посочени 
в приложение VII. Националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането отчитат напълно 
анализа на националния потенциал за 
високоефективна когенерация, 
извършвана съгласно Директива
2004/8/EО.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се възползват от потенциала на комбинираното 
производство на електрическа, топлинна и охладителна енергия на своя територия.

Изменение 54
Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 3, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII;
б) ако изискването в параграф 3, буква 
б), свързано с местоположението на 
инсталацията, не може да бъде 
изпълнено поради необходимост тя да 
бъде разположена в близост до 
геоложка формация за съхранение на 
СО2, разрешено съгласно Директива 
2009/31/ЕО; или
в) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
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надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия.
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се възползват от потенциала на комбинираното 
производство на електрическа, топлинна и охладителна енергия на своя територия. 
Затова няма причина за освобождаване.

Изменение 55
Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят адаптиране на 
националните разпоредби относно 
устройственото планиране на 
градски и селски райони към
разрешителните критерии,по параграф 
3, както и съответствие на тези 
разпоредби с националните планове 
относно отоплението и охлаждането по 
параграф 1.

5. Държавите-членки гарантират, че
разрешителните критерии по параграф 3
съответстват на националните 
планове относно отоплението и 
охлаждането по параграф 1.  

Or. en
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Обосновка

При все че националните и регионални разпоредби за устройствено планиране следва 
да се спазват, държавите-членки следва също да се възползват от националния си 
потенциал за висококачествена когенерация.

Изменение 56
Предложение за директива
Член 10 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
определят условия за освобождаване 
от разпоредбите в параграф 6, 
когато:

заличава се

a) не са налице праговите условия, 
свързани с наличието на топлинен 
товар, определени в точка 1 от 
Приложение VIII; или
б) резултатите от икономически 
анализ показват, че разходите 
надхвърлят ползите в сравнение с 
разходите на база цялостния жизнен 
цикъл, включително 
инфраструктурните инвестиции, за 
осигуряване на разделно производство 
на същото количество 
електроенергия и топлинна енергия. 
Държавите-членки трябва да 
уведомят Комисията за подобни 
условия за освобождаване до 1 януари 
2014 г. Комисията може да отхвърли 
условията или да предложи 
изменения в срок от 6 месеца след 
уведомлението. В такива случаи, 
условията за освобождаване следва да 
не се прилагат от съответните 
държави-членки преди Комисията да 
приеме изрично подадените отново 
или изменени условия. 

Or. en



PR\878374BG.doc 47/100 PE472.358v01-00

BG

Обосновка

Държавите-членки следва да се възползват от потенциала на комбинираното 
производство на електрическа, топлинна и охладителна енергия на своя територия. 
Затова няма причина за освобождаване.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се възползват от потенциала на комбинираното 
производство на електрическа, топлинна и охладителна енергия на своя територия. 
Затова няма причина за освобождаване.
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 10 – параграф 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се възползват от потенциала на комбинираното 
производство на електрическа, топлинна и охладителна енергия на своя територия. 
Затова няма причина за освобождаване.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
общата годишна енергийна 
ефективност на техния капацитет 
за топлинно производство се 
увеличава поне с 1% годишно и до 2025 
г. достига средно поне 60%. 

Or. en

Обосновка
Системата на ЕС за преобразуване на енергия - от конвенционални електроцентрали 
в рафинерии - има доста ниска обща ефективност от по-малко от 35%. В идните 
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години са възможни значителни и бързи икономии. Държавите-членки следва да се 
възползват от потенциала на комбинираното производство на електрическа и 
топлинна енергия.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки реализират поне 
една трета от установения 
потенциал за прилагане на 
високоефективна когенерация и 
ефективни топлофикационни и 
охладителни системи по член 10, 
параграф 1 до 2020 г.и поне две трети 
— до 2030 г.

Or. en

Обосновка

Системата на ЕС за преобразуване на енергия - от конвенционални електроцентрали 
в рафинерии - има доста ниска обща ефективност от по-малко от 35%. В идните 
години са възможни значителни и бързи икономии. Държавите-членки следва да се 
възползват от потенциала на комбинираното производство на електрическа и 
топлинна енергия.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки могат да разрешат 
елементи от схемите и тарифните 
структури, които имат социална цел във 
връзка с мрежовия пренос и 
разпределението на енергия, при 
условие че тарифните структури 
допринасят за общата ефективност 
(включително енергийна 
ефективност) на производството, 
преноса, разпределението и 
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постиганата социалната цел. доставките на електрическа енергия. 

Or. en

Обосновка

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Без да се засягат разпоредбите на 
член 16, параграф 2 от Директива 
2009/28/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 година 
за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници1,
държавите-членки трябва да осигурят, 
без това да противоречи на 
изискванията във връзка с 
поддържането на надеждност и 
безопасност на електроенергийната 
мрежа, въз основа на прозрачни и
недискриминационни критерии, 
определени от компетентните 
национални органи, следните дейности 
от страна на операторите на преносни и 
разпределителни системи на тяхната 
територия:

_____________
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

Or. en

Обосновка

Приоритетният достъп до мрежата и диспечирането за когенерацията се 
приветства, но не бива да възпрепятства приоритетния достъп, учреден за 
възобновяема енергия. Ползите от инсталациите за когенерация за електрическата 
система като цяло трябва да бъдат възнаградени. 
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Изменение 63

Предложение за директива
Член 12 - параграф 5 – алинея 1 - буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) да прилагат разпоредби, които 
предвиждат подходяща компенсация 
за избегнати разходи на мрежите.

Or. en

Обосновка

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите-членки гарантират, 
че при доставката на ресурси за 
балансиращи и допълнителни услуги 
операторите на преносни и 
разпределителни системи третират 
доставчиците на услуги по 
оптимизация на потреблението, 
включително агрегиране, по 
недискриминиращ начин въз основа на 
техните технически възможности. 
Операторите на преносни и 
разпределителни системи валидират 
изпълнението на операциите по 
оптимизация на потреблението и 
финансовите операции на програмите 
за оптимизация на потреблението.

Or. en

Обосновка

Практическата реализация на мерките за енергийна ефективност се нуждае от 
всеобхватното участие на регулаторите, операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни системи. В допълнение към ускореното разгръщане 
на интелигентни мрежи, създаването на национални и регионални пазари за 
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оптимизация на потреблението следва да бъде определено за приоритет.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 12 - параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Държавите-членки насърчават 
достъпа на доставчиците на услуги 
по оптимизация на потреблението и 
тяхното участие на организираните 
енергийни пазари, ако е необходимо 
като изискват от националните 
регулаторни органи и операторите на 
преносни мрежи да определят 
техническите спецификации за 
участие на енергийния пазар и пазара 
на третичния резерв въз основа на 
техническите изисквания на тези 
пазари и възможностите за 
оптимизация на потреблението, 
включително чрез агрегиране. 
Техническата спецификация за 
участието на доставчиците на услуги 
по оптимизация на потреблението в 
пазарите на третичния резерв 
включва: 
a) минимален брой на kW капацитет, 
необходим за участие;
б) основна измервателна 
методология;
в) времетраене на активирането на 
услугите по оптимизиране на 
потреблението; 
г) момент на активирането на 
услугите по оптимизиране на 
потреблението;
д) време за предупреждение за 
активирането на услугите по 
оптимизиране на потреблението;
е) телеметрични изисквания;
ж) плащания за наличност;
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Когато прилагат схеми за 
адекватност на капацитета, 
държавите-членки гарантират, че 
потенциалът за принос на 
доставчика на услуги по оптимизация 
на потреблението е напълно 
отчетен. Държавите-членки 
докладват на Комисията до 31 
декември 2013 г. и на всеки две години 
след това относно мерките, 
прилагани за постигане на целите на 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Практическата реализация на мерките за енергийна ефективност се нуждае от 
всеобхватното участие на регулаторите, операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни системи. В допълнение към ускореното разгръщане 
на интелигентни мрежи, създаването на национални и регионални пазари за 
оптимизация на потреблението следва да бъде определено за приоритет.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 12 - параграф 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. Държавите-членки разработват 
пътна карта и план за действие за 
оптимизация на потреблението, 
които включват подробна 
информация относно начина, по 
който ще бъдат включени ресурсите 
за оптимизация на потреблението, 
доколкото е необходимо, в 
регионалните пазари на 
електроенергия, особено, но не само 
на пазара на третичния резерв и на 
капацитет.  Пътната карта и 
планът за действие за оптимизация 
на потреблението се представят на 
Комисията и се публикуват до 31 
декември 2013 г., след което се 
актуализират най-малко на всеки две 
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години след това. Комисията оценява 
пътните карти и плановете за 
действие за оптимизация на 
потреблението в съответствие със 
следните критерии за успех при 
включването на оптимизацията на 
потреблението:
a) възможности за интегриране на 
пазара и равни пазарни възможности 
за ресурси за производство и 
енергийна ефективност при 
потреблението (натоварване при 
доставката и потреблението);
б) оптимизацията на потреблението 
следва да получи разрешение да 
използва агрегираното натоварване в 
енергийната ефективност на 
потреблението, което означава, че 
агрегаторите могат да комбинират 
множество краткотрайни ресурси за 
енергийна ефективност на 
потреблението (натоварване при 
потребителя) в един разширен блок за 
намаляване на натоварването, и да 
продават или обявяват на търг 
такива ресурси, по целесъобразност, 
на повече от един организирани 
енергийни пазари, особено, но не само 
на пазари на третични резерви и 
капацитет; 
в) регионалните и местните програми 
за оптимизация на потреблението 
следва да получат възможност да 
освобождават местните и 
регионални системи от 
ограниченията, свързани с 
капацитета, за да оптимизират 
използването на съществуващата 
инфраструктура. 

Or. en

Обосновка

Пазарите за оптимизация на потреблението трябва да бъдат разработени. 
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Изменение 67

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че схемите за сертифициране, 
посочени в параграф 1, са обхванати 
от единна рамка за акредитация, с 
цел да се предостави прозрачност на 
потребителите и да се гарантира, че 
тези схеми са надеждни и ще 
допринесат за постигането на 
националните цели за енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение подкрепя новите параграфи, добавени в края на член 14. 
Важно е да се признае, че успехът на схемата за сертифициране зависи от 
признанието и доверието на потребителите.

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че единното контактно звено, 
посочено в член 14,  буква -а), насочва 
потребителите към акредитирани 
доставчици.

Or. en

Обосновка
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 14 – буква -а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) учредяване на единно контактно 
звено за предоставяне на основни 
консултации относно енергийните 
услуги и насочване на потребителите 
към акредитирани доставчици на 
услуги и стоки за енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Като надгражда върху подхода, предприет при третия енергиен пакет, от единното 
контактно звено се изисква да предоставя основни консултации относно енергийните 
услуги и да насочва към акредитирани доставчици. Също така от единен независим 
механизъм, като например енергиен омбудсман, се изисква да осигури ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни споразумения. 

Изменение 70

Предложение за директива
Член 14 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) публично оповестяване, проверка и 
редовно актуализиране на списъка на
акредитираните доставчици на
енергийни услуги и на предлаганите от 
тях услуги;

Or. en

Обосновка

Като надгражда върху подхода, предприет при третия енергиен пакет, от единното 
контактно звено се изисква да предоставя основни консултации относно енергийните 
услуги и да насочва към акредитирани доставчици. Също така от единен независим 
механизъм, като например енергиен омбудсман, се изисква да осигури ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни споразумения. 
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Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) осигуряване на наличието на 
независим механизъм, като например 
омбудсман, който е способен да 
действа във всички промишлени 
отрасли, за да гарантира ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни 
споразумения по спорове, 
произтичащи от програмите за 
енергийна ефективност на 
домакинствата, включващи 
многобройни доставчици;

Or. en

Обосновка

Като надгражда върху подхода, предприет при третия енергиен пакет, от единното 
контактно звено се изисква да предоставя основни консултации относно енергийните 
услуги и да насочва към акредитирани доставчици. Също така от единен независим 
механизъм, като например енергиен омбудсман, се изисква да осигури ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни споразумения. 

Изменение 72

Предложение за директива
Член 14 – точка д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) оказване на подкрепа на 
независимите посредници на пазара, 
мрежите и платформите, които 
свързват търсенето и предлагането 
на услуги за енергийна ефективност и 
които насърчават връзката между 
енергийния одит и прилагането на 
действията за подобряване на 
енергийната ефективност;

Or. en
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Обосновка

Като надгражда върху подхода, предприет при третия енергиен пакет, от единното 
контактно звено се изисква да предоставя основни консултации относно енергийните 
услуги и да насочва към акредитирани доставчици. Също така от единен независим 
механизъм, като например енергиен омбудсман, се изисква да осигури ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни споразумения. 

Изменение 73

Предложение за директива
Член 14 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) оказване на подкрепа за 
посредници на проекти, които в 
допълнение към посредниците на 
пазара дават консултации на 
публичните органи относно 
търговете за възлагане на услуги за 
енергийна ефективност, изготвянето 
на договорите, прилагането на 
договорите и техния мониторинг за 
специфични проекти за услуги за 
енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

Като надгражда върху подхода, предприет при третия енергиен пакет, от единното 
контактно звено се изисква да предоставя основни консултации относно енергийните 
услуги и да насочва към акредитирани доставчици. Също така от единен независим 
механизъм, като например енергиен омбудсман, се изисква да осигури ефикасното 
обработване на жалби и извънсъдебни споразумения. 

Изменение 74

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 75

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ограниченията за енергийните 
дружества, поради които те 
евентуално може да не предлагат 
услуги за енергийна ефективност, с 
оглед гарантиране на равни условия за 
участие на пазара;

Or. en

Обосновка

Изменение 76

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) ограниченията в програмите за 
публична помощ с изтласкващ ефект, 
които са пречка за изпълнението от 
пазарни участници на услуги за 
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енергийна ефективност с оглед 
гарантиране на равни условия за 
участие на пазара и по-нататъшно 
разработване на предприятия, 
предоставящи услуги за енергийна 
ефективност;

Or. en

Обосновка

Изменение 77

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) национални закони, регулиращи 
процесите на вземане на решение в 
предприятия с повече от един 
собственик с цел облекчаване на 
инвестициите в енергоспестяване и 
учредяване на фондове за тази цел.

Or. en

Обосновка

Изменение 78

Предложение за директива
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на сравняването на 
енергоспестяването и за преобразуване 
на стойностите в сравними единици 
мерки следва да се използват 
коефициентите на преобразуване, 
посочени в Приложение IV, освен ако 
не бъде обосновано използването на 
други коефициенти на преобразуване.

За целите на сравняването на 
енергоспестяването и за преобразуване 
на стойностите в сравними единици 
мерки следва да се използват 
коефициентите на преобразуване, 
посочени в Приложение IV.
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Or. en

Обосновка

Изменение 79

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия по член 
17 се дава на Комисията за срок от една 
година, считано от датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Изменение 80

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 30 април 2013 г. и всяка година
след това всяка държава-членка 
представя на Комисията доклад
относно напредъка за постигане на 
националните цели за енергийна 
ефективност, в съответствие с 
Приложение XIV, параграф 1.

Or. en

Обосновка
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Изменение 81

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 април 2013 г. и на всеки три 
години след това държавите-членки 
трябва да представят допълнителни 
доклади с информация относно 
националните политики за енергийна 
ефективност, плановете за действия, 
програмите и мерките, приети или 
планирани на национално, областно и 
местно равнище за подобряване на 
енергийната ефективност с оглед 
постигане на националните цели за 
енергийна ефективност, посочени в 
член 3, параграфи 1 и 2. Докладите 
следва да се допълват с актуализирани 
прогнози за очакваното цялостно 
потребление на първична енергия през
2014, 2016, 2018 и 2020 г., както и 
прогнозните количества на първичното 
енергопотребление в секторите, 
посочени в Приложение XIV, параграф 
1.

Or. en

Обосновка
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Изменение 82

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията следва най-късно до 30 
април 2012 г. да предостави образец за 
допълнителните доклади. Този образец
включва минималните изисквания, 
изложени в приложение ХІV. 
Държавите-членки спазват този 
образец при представяне на своите 
национални допълнителни доклади за 
енергоспестяване.

Or. en

Обосновка

Изменение 83

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията оценява годишните 
доклади и допълнителните доклади и 
преценява степента, до която 
държавите-членки са осъществили 
напредък за постигане на националните 
цели за енергийна ефективност, чието 
определяне се изисква съгласно член 3, 
параграфи 1 и 2, както и за 
изпълнението на настоящата директива.
Комисията всяка година представя 
своята оценка и доклад на Европейския 
парламент и Съвета. Въз основа на 
своята оценка на докладите, Комисията 
може да отправя препоръки за 
държавите-членки. Първите оценка и 
доклад следва да бъдат представени 
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на Европейския парламент и на 
Съвета през 2013 г.

Or. en

Обосновка

Системата за докладване съгласно настоящата директива следва да бъде възможно 
най-гъвкава, но все пак достатъчно конкретна и ясна, че да бъде сравнима и да 
установява най-добрата практика. Системата следва да наблюдава напредъка и да 
оценява ефективността на различните мерки. Информацията трябва да бъде 
оповестявана публично. 

Изменение 84

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съществуващи инсталации.

Or. en

Обосновка

Изменение 85

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията следва да представя 
предложения за привеждане на
Директива 2003/87/ЕО, Директива 
2009/28/EО, Решение № 406/2009/ЕО,
както и Директива 2010/31/ЕО, в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Изменение 86

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

Двустепенният подход на Комисията би забавил окончателното решение относно 
задължителните национални цели поне до края на 2016 г., т.е. твърде късно, за да 
окаже въздействие върху целта за 2020 г. Този подход обаче не е вече необходим, ако 
националните цели се поставят в съответствие със съществуващите национални 
цели и измененията към член 3 и свързаното с него приложение -1.  

Изменение 87

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. До 30 юни 2013 г. Комисията 
представя анализ и план за действие 
за финансирането на 
енергоспестяването и енергийно 
ефективните технологии с оглед по-
конкретно на:
a) подобрено усвояване на кохезионния 
и структурните фондове и рамковите 
програми;
б) подобряване и повишаване на 
използването на финансови средства 
от Европейската инвестиционна 
банка и други публични финансови 
институции;
в) подобряване на достъпа до рисков 
капитал, по-конкретно чрез 
анализиране на изпълнимостта на 
инструмент за поделяне на риска за 
инвестиции в енергоспестяването; и
г) подобряване на координацията на 
финансирането от Съюза, на 
национално и регионално/ местно 
равнище и на други видове помощ.

Or. en

Обосновка
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Изменение 88

Предложение за директива
Член 19 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 89

Предложение за директива
Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Съпътстваща програма

За засилване на практическото 
прилагане на настоящата директива 
на национално, регионално и местно 
равнище Комисията разработва 
придружаващ инструмент по 
програмата Интелигентна енергия -
Европа (Решение № 1693/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета1) 
Този инструмент подкрепя обмена на 
опит относно практики, показатели, 
дейности по мрежи, както и 
новаторски практики. 
____________
1 ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15. 
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Or. en

Обосновка
Действащите програми на ЕС като Интелигентна енергия - Европа трябва да бъдат 
удължени.

Изменение 90

Предложение за директива
Приложение -I (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ -І
Национални цели за енергоспестяване
А: Национална цел за 
енергоспестяване през 2020 г. (в 
първична енергия)
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МАКСИМАЛНО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
НА ПЪРВИЧНА 
ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ 
2020 Г. (MTOE)

МИНИМАЛНА 
ЦЕЛ ЗА 
ЕНЕРГОСПЕСТЯ
ВАНЕ -
НАМАЛЯВАНЕ 
НА 
ПОТРЕБЛЕНИЕТ
О НА ПЪРВИЧНА 
ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ 
2020 Г. (MTOE) 
(S2020)

БЕЛГИЯ СДО СДО

БЪЛГАРИЯ СДО СДО

ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА

СДО СДО

ДАНИЯ СДО СДО

ГЕРМАНИЯ СДО СДО

ЕСТОНИЯ СДО СДО

ИРЛАНДИЯ СДО СДО

ГЪРЦИЯ СДО СДО

ИСПАНИЯ СДО СДО

ФРАНЦИЯ СДО СДО

ИТАЛИЯ СДО СДО

КИПЪР СДО СДО

ЛАТВИЯ СДО СДО

ЛИТВА СДО СДО

ЛЮКСЕМБУРГ СДО СДО

УНГАРИЯ СДО СДО

МАЛТА СДО СДО

НИДЕРЛАНДИЯ СДО СДО

АВСТРИЯ СДО СДО

ПОЛША СДО СДО

ПОРТУГАЛИЯ СДО СДО

РУМЪНИЯ СДО СДО

СЛОВЕНИЯ СДО СДО

СЛОВАШКА 
РЕПУБЛИКА

СДО СДО

ФИНЛАНДИЯ СДО СДО
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където
„СДО“ означава „следва да се 
определи“
S2020 = енергоспестяването за тази 
държава-членка през 2020 г.

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Изменение 91

Предложение за директива
Приложение IV - заглавие - бележка под линия 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийно съдържание на определени 
горива за крайно потребление —
таблица с коефициенти за 
преобразуване41

Енергийно съдържание на определени 
горива за крайно потребление —
таблица с коефициенти за 
преобразуване

41 Държавите-членки могат да 
прилагат и различни от посочените 
коефициенти на преобразуване, ако те 
могат да бъдат обосновани.

заличава се

Or. en

Обосновка

Таблицата в това приложение вече предлага известен спектър от коефициенти, 
които следва да се използват по най-хармонизиран начин в целия ЕС. Предлаганата 
бележка под линия въвежда несигурност и затова трябва да се заличи.

Изменение 92

Предложение за директива
Приложение IV – Бележка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

[3] Тази стойност може да се използва 
когато енергоспестяванията се 
изчисляват, като се използва подход
„отдолу-нагоре“ въз основа на крайното 
енергопотребление. За изчисляването 
на спестявания на електричество 
като първична енергия държавите-
членки прилагат примерния 
коефициент 2,5 за 1 kWh (долна 
топлина на изгаряне — NCV) 
електричество, освен ако има 
законово определена национална 
стандартна стойност.
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Or. en

Обосновка
За всички държави-членки следва да се прилага една и съща примерна стойност при 
преобразуването на енергоспестяванията от крайното потребление в първична 
енергия. Държавите-членки, обаче, които са определили със закон такъв коефициент, 
ще могат да го използват и по тази директива. 

Изменение 93

Предложение за директива
Приложение V - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схеми за задължения за енергийна 
ефективност

Схеми за задължения за
енергоспестяване

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 94

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мерки, насочени към бързо 
реализиращи се енергоспестявания

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

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

Следните мерки се изключват от 
целта за енергоспестяване, посочена в 
член 6:

Or. en
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Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 95

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 96

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – буква a a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) преминаване към друг вид гориво;

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 
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Изменение 97

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – буква a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) дистрибуция или монтиране на 
домакински уреди, които не са 
класифицирани в най-високия клас на 
енергийна ефективност или които са 
постигнали 30% пазарно присъствие;

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 98

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – буква a в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) дистрибуция или монтиране на 
термопомпи с коефициент на 
преобразуване, по-малък или равен на 
4;

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 
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Изменение 99

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) енергийни одити; в) дистрибуция или монтиране на 
интелигентни измервателни уреди;

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 100

Предложение за директива
Приложение V – раздел 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Мерки, насочени към бързо 
реализиращи се енергоспестявания
a) дистрибуция или монтиране на 
домакински уреди, класифицирани в 
най-високия клас на енергийна 
ефективност, които не са 
постигнали 30% пазарно присъствие;
б) дистрибуция или монтиране на 
термопомпи с коефициент на 
преобразуване, по-голям от 4;
в) енергийни одити.

Or. en

Обосновка

Въз основа на опита, натрупан в страните, които вече са учредили такава схема за 
задължения за енергоспестяване, е важно тези схеми да се ограничават до проекти, 
които имат допълващ характер. Директивата следва да изключи или ограничи 
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дейностите с ниска допълнителност. 

Изменение 101

Предложение за директива
Приложение V – раздел 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният регулаторен орган носи 
отговорност за проверката, 
документацията и докладването. 
Задължените страни са задължени да 
извършват независим одит на всеки две 
години и ежегоден качествен контрол. 
Националният регулаторен орган 
извършва специални ежегодни проверки 
на документацията и процеса на 
докладване. Стандартните стойности 
(предполагаемо спестяване) и 
методиката, използвана за анализа на 
разходите, се одобряват от 
националния регулаторен орган.

Or. en

Обосновка

За да се постигне доверие в тази нова схема, изчисленията / методиките на 
енергоспестяванията и проверката им трябва да бъдат извършвани от независим 
орган.

Изменение 102

Предложение за директива
Приложение V – раздел 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължените страни могат да
използват един или повече от следните 
методи за изчисляване на 
енергоспестяванията за целите по член 
6, параграф 2: 

В тази рамка задължените страни 
използват един или повече от следните 
методи за изчисляване на 
енергоспестяванията за целите по член 
6, параграф 2: 
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Or. en

Обосновка

За да се постигне доверие в тази нова схема, изчисленията / методиките на 
енергоспестяванията и проверката им трябва да бъдат извършвани от независим 
орган.

Изменение 103

Предложение за директива
Приложение V – раздел 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Примерните стойности и срокове на 
експлоатация в точки 3 и 4, когато не са 
установени национални стандартни 
стойности и срокове на експлоатация. 
Примерните стойности и срокове на 
експлоатация ще се актуализират 
ежегодно от Европейската комисия, 
така че да отразяват 
технологичните иновации.

Or. en

Обосновка

За да се постигне доверие в тази нова схема, изчисленията / методиките на 
енергоспестяванията и проверката им трябва да бъдат извършвани от независим 
орган.
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Изменение 104

Предложение за директива
Приложение V – раздел 3.1. – буква а)

Текст, предложен от Комисията

а. ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ С ФРИЗЕРИ, ОТДЕЛЕНИ
Хладилници с 
фризери Фризери

*Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 64 62

**Предполагаемо спестяване 
за клас A+ (kWh/годишно) 76 73
Предполагаемо спестяване за 
клас A++ (kWh/годишно) 129 123
Предполагаемо спестяване за 
клас A+++ (kWh/годишно) 193 185

Изменение
а. ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ С ФРИЗЕРИ, ОТДЕЛЕНИ

Хладилници с 
фризери Фризери

заличава се заличава се заличава се

заличава се заличава се заличава се

Предполагаемо спестяване за 
клас A++ (kWh/годишно) - -
Предполагаемо спестяване за 
клас A+++ (kWh/годишно) - -

Or. en

Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
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където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти). 

Изменение 105

Предложение за директива
Приложение V – раздел 3.1. – буква б)

Текст, предложен от Комисията

б. ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ С ФРИЗЕРИ, НЕ ОТДЕЛЕНИ

Хладилници с 
фризери и фризери

*Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 64
**Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 75
Предполагаемо спестяване за 
клас A++ (kWh/годишно) 128
Предполагаемо спестяване за 
клас A+++ (kWh/годишно) 191

Изменение

б. ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ С ФРИЗЕРИ, НЕ ОТДЕЛЕНИ

Хладилници с 
фризери и фризери

*Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 0
**Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 0
Предполагаемо спестяване за клас 
A++ (kWh/годишно) 68
Предполагаемо спестяване за клас 
A+++ (kWh/годишно) 125
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Or. en

Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти).

Изменение 106

Предложение за директива
Приложение V – раздел 3.1. – буква в)

Текст, предложен от Комисията

в. БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ
*До 30 ноември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за клас A+ 
(kWh/годишно) 26
Предполагаемо 
спестяване за клас A++ 
(kWh/годишно) 46
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A+++ (kWh/годишно) 63

*От 1 декември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A++ (kWh/годишно) 20
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A+++ 
(kWh/годишно) 37

*От 1 декември 2013 г. индексът за енергийна ефективност (EEI) за битови перални 
машини с капацитет, равен или по-голям от 4 kg, трябва да е под 59 (виж приложение 
I към Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията).
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Изменение

в. БИТОВИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ
*До 30 ноември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за клас A+ 
(kWh/годишно) 0
Предполагаемо 
спестяване за клас A++ 
(kWh/годишно) 29
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A+++ (kWh/годишно) 55

*От 1 декември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A++ (kWh/годишно) 13
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A+++ 
(kWh/годишно) 37

*От 1 декември 2013 г. индексът за енергийна ефективност (EEI) за битови 
перални машини с капацитет, равен или по-голям от 4 kg, трябва да е под 59 (виж 
приложение I към Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията).

Or. en

Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти).
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Изменение 107

Предложение за директива
Приложение V – раздел 3.1. – буква г)

Текст, предложен от Комисията

г. БИТОВИ СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
До 30 ноември 2013 г.**

Предполагаемо спестяване за 
клас A+ (kWh/годишно) 37

Предполагаемо спестяване за 
клас A++ (kWh/годишно) 69
Предполагаемо спестяване за 
клас A+++ (kWh/годишно) 97

**От 1 декември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A++ 
(kWh/годишно) 32
Предполагаемо 
спестяване за клас 
A+++ 
(kWh/годишно) 60

**От 1 декември 2013 г. за домакинските съдомиялни машини с номинален 
капацитет 11 комплекта или повече и домакинските съдомиялни машини с 
номинален капацитет 10 комплекта и ширина над 45 cm, индексът за енергийна 
ефективност (EEI) трябва да е под 63 (виж приложение I към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1016/2010 НА КОМИСИЯТА)

Изменение

d. БИТОВИ СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
До 30 ноември 2013 г.**
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Предполагаемо спестяване 
за клас A+ (kWh/годишно) 0
Предполагаемо спестяване 
за клас A++ 
(kWh/годишно) 33
Предполагаемо спестяване 
за клас A+++ 
(kWh/годишно) 61

**От 1 декември 2013 г.
Предполагаемо 
спестяване за 
клас A++ 
(kWh/годишно) 32
Предполагаемо 
спестяване за 
клас A+++ 
(kWh/годишно) 60

**От 1 декември 2013 г. за домакинските съдомиялни машини с номинален 
капацитет 11 комплекта или повече и домакинските съдомиялни машини с 
номинален капацитет 10 комплекта и ширина над 45 cm, индексът за енергийна 
ефективност (EEI) трябва да е под 63 (виж приложение I към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1016/2010 НА КОМИСИЯТА) Битово осветление

Or. en

Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти).
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Изменение 108

Предложение за директива
Приложение V – раздел 3.2.

Текст, предложен от Комисията

3.2. Битово осветление

Единично енергоспестяване при преминаване от лампи с нажежаема жичка (GLS) 
към компактни луминесцентни лампи (CFL): 16 kWh/годишно

Единично енергоспестяване при преминаване от лампи с нажежаема жичка (GLS) към 
светодиоди (LED): 17 kWh/годишно

Изменение

3.2. Битово осветление

заличава се

Единично енергоспестяване при преминаване от лампи с нажежаема жичка (GLS) към 
светодиоди (LED): 12 kWh/годишно

Or. en

Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти).
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Изменение 109

Предложение за директива
Приложение V – раздел 4

Текст, предложен от Комисията

4. Примерни срокове на експлоатация

Мерки за подобряване на енергийната 
ефективност чрез замяна на 
компоненти

Примерни срокове 
на експлоатация в 
години

Котел — кондензационен 20
Котел — с директно подаване 20
Горелки, нафтови и газови 10
Регулиращи прибори 15-20
Регулираща система — централна 15-25
Регулираща система за параметрите на 
въздуха в помещенията

15-25

Регулиране на отоплението: 
автоматични регулиращи вентили

10

Измервателни уреди 10

Изменение

4. Примерни срокове на експлоатация

Мерки за подобряване на енергийната 
ефективност чрез замяна на 
компоненти

Примерни срокове 
на експлоатация в 
години

Котел — кондензационен 12
Котел — с директно подаване 12
Горелки, нафтови и газови заличава се
Регулиращи прибори заличава се
Регулираща система – централна заличава се
Регулираща система за параметрите на 
въздуха в помещенията

заличава се

Регулиране на отоплението: 
автоматични регулиращи вентили

заличава се

заличава се заличава се

Or. en
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Обосновка

Основните стойности на спестяване в предложението на Комисията са изчислени, 
като за референтна стойност е използван най-ниският клас на енергийна 
ефективност. При тези основни стойности ще бъдат отчетени много икономии там, 
където в действителност няма такива. За да се избегне това, изчисленията и 
разпределението на икономиите следва да се извършват по по-консервативен начин. 
Предложените стойности бяха изчислени за докладчика от Topten - www.topten.eu/  –
(ориентиран към потребителите инструмент за онлайн търсене, който представя 
най-добрите уреди в различните категории продукти).

Изменение 110

Предложение за директива
Приложение V a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Vа
Формула за енергоспестяване

където:
• n = броят на годините от влизането 
в сила на Директивата за енергийна 
ефективност, 
• En = продажбата на енергия през 
година n,
• Sn = задължения за 
енергоспестяване през година n.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 6 относно схемите за енергийна ефективност всяка държава-членка 
следва да гарантира ежегодно 1,5 % повече енергоспестявания от реализираните през 
предходната година. Формулата помага да се разбере кумулативният ефект на 
енергоспестяванията така, както е предложен от Комисията в член 6, параграф 1.
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Изменение 111

Предложение за директива
Приложение XIV – част 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; 

в) 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

Обосновка

Изменение 112

Предложение за директива
Приложение XIV – част 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) пълната разгъната застроена площ на 
сградите, притежавани от публични 
институции на държавите-членки, която 
е била реновирана през предходната 
година; 

г) пълната разгъната застроена площ на 
сградите, притежавани или използвани 
от регионални или местни публични 
институции и органи на държавите-
членки, която е била реновирана през 
предходната година в приложение на 
член 4, параграф 1;

Or. en

Обосновка
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Изменение 113

Предложение за директива
Приложение XIV – част 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) постигнати енергоспестявания чрез 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 6, 
параграф 1, или чрез алтернативните 
мерки, предприети съгласно член 6, 
параграф 9.

д) постигнати енергоспестявания чрез 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 6, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изменение 114

Предложение за директива
Приложение XIV – част 1 – последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, в първия доклад следва да 
бъде включена информация за 
националната цел по член 3, параграф 
1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение 115

Предложение за директива
Приложение XIV –част 2 – раздел 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Националната индикативна цел за – Националните индикативни цели за 
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енергийна ефективност, формулирана в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2006/32/ЕО;

енергийна ефективност, формулирани в 
член 3а, параграф 3 и член 4 от 
настоящата директива, както и в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2006/32/ЕО;

Or. en

Обосновка

Изменение 116

Предложение за директива
Приложение XIV – част 2 – раздел 3. -1. (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.-1. Финансова подкрепа (член 2а)

Допълнителните доклади съдържат 
информация относно създаването на 
инструменти за финансиране и 
наличието на средства в 
съответствие с член 2а, параграф 1. 

Or. en

Обосновка

Изменение 117

Предложение за директива
Приложение XIV – Част 2 – раздел 3. -1а. (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.-1а. Реновиране на сгради (член 3а)
Допълнителните доклади съдържат 
оценка на постигнатия напредък по 
изпълнение на националния план 
относно реновирането на сгради 
съгласно член 3а.



PE472.358v01-00 90/100 PR\878374BG.doc

BG

Допълнителните доклади съдържат 
по-специално оценка на мерките, 
предприети, за да се гарантира, че 

наемателите не са финансово
санкционирани 

 се предприемат действия за 
справяне със социалните 
предизвикателства

 първо се реновират сградите с най-
ниска енергийна ефективност
в съответствие с член 3а, параграфи 
3, 4 и 5.

Or. en

Обосновка

Изменение 118

Предложение за директива
Приложение XIV – Част 2 – раздел 3.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните доклади следва да
включват информация за националните 
коефициенти, избрани в съответствие с 
Приложение IV.

Допълнителните доклади включват 
информация за прилаганите 
националните коефициенти на 
преобразуване, посочени в член 16 и 
избрани в съответствие с Приложение 
IV.

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 съдържа 
кратко описание на националната схема 
по член 6, параграф 1.

Or. en

Обосновка
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Изменение 119

Предложение за директива
Приложение XIV – Част 2 – раздел 3.3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3а. Програма за информиране и 
овластяване на потребителите (член 
8а)
Допълнителните доклади съдържат 
оценка на постигнатия напредък по 
изпълнение на националната 
стратегия за овластяване на 
дребните потребители на енергия 
съгласно член 8а. 

Or. en

Обосновка
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ!

Ако Европейският съюз не успее да постигне енергийна ефективност, той няма да успее 
и по отношение на изменението на климата, енергийната сигурност, „зеления“ растеж и 
социалната защита.

1) Действия срещу изменението на климата и недостига на ресурси 
Сценариите за климата и енергетиката, които изпълняват целта за 2°С глобално 
повишаване на температурата, изискват амбициозни политики за енергоспестяване и 
енергийна ефективност1. Освен това бе доказано, че енергийната ефективност е най-
евтиният и бърз начин за намаляване на емисиите на СО2

2. 

2) Намаляване на външния енергиен дълг на ЕС и увеличаване на 
геополитическата независимост и енергийната сигурност на ЕС
ЕС изразходва над 400 милиарда евро годишно за внос на енергия. Постигането на 
минималната цел от 20% енергоспестяване не само ще увеличи нашата енергийна 
сигурност, но също така ще намали най-малко с 50 милиарда евро годишно 
прехвърлянето на благосъстояние от икономиките на ЕС към страните производителки 
на енергия. 

3) Гарантиране на устойчив растеж по време на икономическа криза
Водещата роля на ЕС в проектирането, използването и производството на технологии и 
услуги за енергийна ефективност е застрашена. Макар европейските предприятия да са 
все още пазарни лидери в някои области, разширяването и задълбочаването на пазара за 
енергийна ефективност в рамките на ЕС ще помогне на тези компании за „зелени“ 
технологии да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб.
В ЕС ще бъдат създадени милиони работни места на местно и национално равнище, 
включително в строителния сектор, чрез набиране на допълнителен частен 
инвестиционен капитал. Освен това тежката промишленост и малките и средните 
предприятия на ЕС ще получат подкрепа за постигане на по-висока енергийна 
производителност, което е от съществено значение за конкурентоспособността им на 
световния пазар. 

4) Контрол на енергийните разходи
Конкуренцията между доставчиците на енергия няма да бъде достатъчна, за да се 
държат енергийните разходи под контрол, тъй като цените за единица енергия вероятно 
ще продължават да растат. Поради това политиките и мерките трябва да доведат до 
намаляване на абсолютните стойности на енергийното потребление, което ще доведе до 
спад на общите разходи за енергия за потребителите, а оттам и до освобождаване на 
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приходи на гражданите и предприятията на ЕС, и също така ще намали разходите в 
публичния сектор. 

Ефективните мерки за енергоспестяване могат да намалят потребността от инвестиции 
с 50% в електроцентралите и с 30% в преносната мрежа до 2030 г. Освен това 
създаването на национални и регионални пазари за оптимизация на потреблението ще 
създаде натиск за намаляване на цените на електроенергия на едро3. 

Увеличаването на цените за единица енергия в разгара на икономическата криза ще 
засегне също така домакинствата с ниски доходи. Борбата с енергийната бедност 
трябва да има централно място в това законодателство.

ІІ. ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЯНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕС – КОНКРЕТНИ 
МЕРКИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА СПЕШНА ПОТРЕБНОСТ
Необходим е общ подход на ЕС за засилване на енергоспестяването, енергийната 
ефективност и иновации, за постигане на икономии от мащаба и за намаляване на 
бюрократичната тежест във всички държави-членки. Политиката на ЕС за енергийна 
ефективност ще се опира съществуващите и добре функциониращи регионални и 
национални политики, като същевременно оставя необходимата гъвкавост, за да се 
отчитат местните и националните особености.

Европейският успех трябва да стъпи върху две основи:

a) предварително финансиране на мерки а ефективност 

Във времена на фискална несигурност доверието на инвеститорите не може да се опира 
(само) на обществена подкрепа. За да бъде насочен необходимият частен капитал в 
сектора на енергийната ефективност, докладчикът предлага:

- задължителви цели и мерки: опитът от законодателството на ЕС в областта на 
климата и възобновяемите енергийни източници показва, че за държавите-
членки са необходими задължителни цели. Те създават по-голяма видимост, 
политическа ангажираност и инвестиционна сигурност и мобилизират ресурси и 
действия. Задължителните цели се оправдават от цялостните положителни 
макроикономически и геополитически ползи за икономиката и гражданите на 
ЕС, които носят строгите мерки за енергийна ефективност. 

- нови стабилни неправителствени средства: опитът в САЩ с такси за 
обществени ползи от системата и в някои държави от ЕС със задължения за 
енергоспестяване (Обединено кралство, Дания и Франция) показва, че малки 
налози или задължения, валидни за всички потребители или търговци на дребно 
могат значително да наберат значително и постоянно финансиране.  

- нови бизнес модели: дружествата за енергийни услуги (ESCOs) в САЩ и 
Канада финансират предварително значително количество от инвестициите в 
енергийна ефективност. Ползите след това се разпределят между тях и техните 
клиенти. Моделът за енергоспестяване в Обединеното кралство също така се 
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развива в тази посока.
  

б) Стартиране на технологични, финансови и социални иновации

- ускоряване на кривата на учене: с цел да се ускори намаляването на разходите 
за мащабни реновации, е необходима критична маса от инвестиции, която да 
даде старт на необходимите технологични и преди всичко организационни 
иновации.

- засилване на участието на обществеността: необходимо е потребителските 
организации на местно и регионално равнище да бъдат включени в 
установяването на мерки за ефективност.

Поради това докладчикът предлага следния подход към предложената директива:

1) Установяване на задължителни цели на равнище ЕС и на национално равнище 
(членове 1 и 3)

Директивата е шансът на Европа да спази ангажиментите на държавните ръководители 
в областта на енергията и климата от март 2007 г. и февруари 2011 г. Постигането на 
20% нарастване на енергийната ефективност на ЕС ще доведе до 2020 г. до намаление 
от 368 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe) в сравнение с настоящата тенденция.

Въпреки това с настоящите усилия ще бъде постигната само половината от целта, като 
по този начин ще се разхищават 1 000 EUR годишно на домакинство4 и това ще доведе 
до ненужно изграждане на нови електроцентрали и внос на по-големи количества газ и 
нефт. 

Проведените обширни изследвания показват, че тази голяма разлика в 
енергоспестяването може да бъде компенсирана чрез бързо въвеждане на нови мерки5, 
но двустепенният подход към определянето на целите, предложен от Комисията, ще 
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означава де факто, че необходимите действия ще бъдат спрени най-малко 2016 г., а 
това е неприемливо. 

Задължителните цели следва да се прилагат еднообразно чрез система за споделяне на 
усилията, при която като отправни точки се използва специфичното за страните 
потребление на енергия. Съществуващият потенциал за подобрение на енергетиката в 
различните страни от ЕС е сходен и редица изследвания показват, че дори страни с 
утвърдени политики за енергийна ефективност все още не са постигнали нито пълните 
икономически ползи, които могат да имат, нито техническите граници6. 

Поради това докладчикът е убеден, че всяка страна следва да постигне еднакъв процент 
енергоспестявания въз основа на настоящото равнище на енергийно потребление, 
специфично за страната. Съответните национални цели следва да бъдат изразени в 
първична енергия, което ще позволи измерване и сравнение на напредъка в целия ЕС в 
хода на времето.
Както показва графиката7 по-долу, целта за 20% ефективност на национално равнище 
може да бъде постигната, като се съчетаят редица политики и мерки в различни 
сектори.  Въпреки това категорично най-важната мярка, за да може да бъде 
осъществена общата цел от 20%, е задължението за ежегодно енергоспестяване от 1,5% 
при крайния потребител (въведено с член 6).

2) Създаване и засилване на инструментите за (предварително) финансиране на 
енергийната ефективност (член 2а нов)

За да бъде постигната целта на Европа за енергоспестяване, през следващото 

Източник: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011 г.



PE472.358v01-00 96/100 PR\878374BG.doc

BG

десетилетие ще бъдат необходими инвестиции между 800 и 1200 милиарда евро8. 
Периодът на възвращаемост на тези инвестиции обикновено е между 4 и 8 години и те 
ще създадат многобройни работни места и ще стимулират иновации. Въпреки това е 
необходимо да ес организира подкрепа за набиране на необходимия частен капитал.

Предлаганата директива следва да създаде специални национални фондове, като се 
използват съществуващите потоци на ЕС за финансиране, например Структурните 
фондове и Кохезионния фонд, които следва да дадат приоритет на енергийната 
ефективност и проектните облигации, насочени към инвестиции в ефективността. 
Освен това иновативните инструменти за финансиране, като револвиращите фондове, 
следва да използват средствата на ЕС и националните приходи от разпродажбите на 
търг в рамките на Европейската схема за търговия с квоти за емисии за набиране на 
частен капитал. Действащите програми на ЕС като „Интелигентна енергия – Европа“ 
следва също така да бъдат удължени.

- Предложените задължения за енергоспестяване, предвидени в член 6, могат да 
осигурят голяма част от необходимите средства. Постигането на тези задължения за 
енергоспестяване ще мобилизира около 400 милиарда евро до 2020 г. Схемите за 
задължения за енергоспестяване представляват стабилен, предвидим и мощен финансов 
инструмент и ще ускорят преминаването към новия бизнес модел за енергийните 
дружества в ЕС. 

- Националните органи следва също така да обмислят насърчаване на използването на 
частните спестявания в инвестиции в енергийна ефективност чрез специални 
финансови инструменти (като например френския проект за „livret d’épargne Vert“ или 
предстоящото законодателство на ЕС фондове за „зелени“ инвестиции.

3) Засилване на енергийната изолация на нашите сгради (член 4а нов, член 4)

Сега действащото законодателство на ЕС не предлага достатъчна основа за 
необходимата промяна на парадигмата, поради което докладчикът предлага да се 
избере дългосрочен подход чрез създаване на национални „пътни карти за сградния 
фонд през 2050 г.“, каквито се разработват в последно време в Германия.

Сградите в ЕС съставляват 40% от цялото потребление на енергия на ЕС и потенциалът 
за енергоспестяване на съществуващия сграден фонд е значителен и в голяма степен 
неизползван.
Както се вижда от графиката по-долу, държавите-членки ще трябва както да увеличат 
свързания с енергията процент на реновиране на най-малко 2% годишно, така и да 
постигнат по-голямо енергоспестяване с всяка реновация. 
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Докладчикът приветства задължението за 3% реновиране на сградите на публичните 
органи. Сгради, които са собственост или се ползват от обществени органи, могат да 
послужат като лост, който да отключи необходимите технически, финансови и 
организационни иновации (по-специално за „дълбоко реновиране“) и да създаде пазар 
за услуги тип ESCO.

4) Засилване на обществените поръчки и други мерки за ускоряване на темпа на 
замяна на старите продукти с неефективно използване на енергия (член 5)
За да се постигне пълна полза от политиките за енергоспестяване при продуктите, са 
необходими енергични действия на национално равнище както в областта на 
обществените поръчки, така и при създаването на общо пазарно търсене от 
потребителите на най-добрите продукти от висок клас.

5) Установяване на цели за енергоспестяване, отнасящи се за крайното 
потребление (член 6)

Този член е от централно значение за директивата. Докладчикът изразява убеждението 
си, че предлаганото задължение за енергоспестяване в размер на 1,5% годишно трябва 
да се прилага за икономиката като цяло и трябва да включва и транспортният сектор, 
който има значителен икономически потенциал, но все още нереализиран потенциал за 
енергоспестяване.
Икономиите не електроенергия трябва да станат приоритет, тъй като потреблението на 
електроенергия нараства бързо и тъй като една единица електричество изисква влагане 
на няколко единици – най-малко 2,5 – първична енергия. 

На задължените страни следва да се разреши да изпълнят част от своите задължения 
чрез плащания в специално предназначен за целта фонд. Ще трябва да бъдат въведени 
мерки за предотвратяване на дублиране при изчисляването, т.е. изискваните 
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енергоспестявания трябва да бъдат постигнати чрез мерки, допълващи съществуващите 
законодателни изисквания, като например законодателството за екодизайн. 

6)  Да се помогне на промишлеността и МСП да постигнат по-висока енергийна 
производителност (член 7)
Ще бъдат необходими допълнителни стимули за промишления сектор и сектора на 
МСП, за да могат те да преминат бързо от одити към нови системи за управление на 
енергията и инвестиции, които отчитат действителните и значими икономии на 
енергия. Използвайки положителния опит на Дания, Финландия, Нидерландия и 
Швеция, докладчикът предлага да бъде създадена връзка между задължителните схеми 
за енергоспестяване, националните разпоредби за намаляване на данъците и правилата 
на ЕС за държавните помощи, с което да се помогне на предприятията от ЕС да станат 
по-конкурентоспособни чрез намаляване на енергийните разходи.

7) Предизвикване на промени в поведението чрез включване на потребителите, 
градовете и регионите (член 8)

Докладчикът приветства въвеждането на интелигентните измервателни уреди, които 
могат да помогнат на потребителите да подобрят своето поведение по отношение на 
енергийната ефективност. 
На потребителските организации трябва да бъде отредена по-значима роля в 
създаването на националните енергийни политики, трябва също така да бъдат въведени 
необходимите предпазни механизми, с които потребителите да бъдат защитени срещу 
необосновано повишаване на цените.
Ролята на местните и регионалните структури на управление в постигането на 
енергийна ефективност по места трябва да бъде засилена ( „Нискоенергийни градове“, 
„Общество 2000 вата“, „Спогодба на кметовете“). 

8) Намаляване на неефективността на енергийната система на ЕС (член 10, член 
11, член 19, параграф 5) 
Системата на ЕС за преобразуване на енергия – от конвенционални електроцентрали в 
рафинерии – има сравнително ниска обща ефективност – по-малко от 35%.  
Следователно тук са възможни значителни и бързи икономии. 

Преди да гарантира, че при новите инвестиции се използват най-добрите налични 
технологии (стандарти за НДНТ), ЕС трябва да преразгледа още веднъж потенциала на 
комбинираното производство на електроенергия, топлоенергия и охладителна енергия. 
Така например освобождаванията, предвидени в член 10, трябва да бъдат ограничени.  
Въпреки това ползите от инсталациите за когенерация за електрическата система като 
цяло трябва да бъдат възнаградени, тъй като добре проектираните инсталации за 
конегерация могат да играят определена роля в съхранението на енергия и 
електричество.  

Приоритетният достъп до мрежата и диспечирането за когенерацията се приветства, но 
не бива да възпрепятства вече създадения приоритетен достъп за възобновяемата 
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енергия. 

9) Определяне на ясни роли за регулаторите и операторите на преносни системи 
при същевременно създаване на пазар при потреблението (член 12)

За практическото осъществяване на мерките за енергийна ефективност е необходимо 
пълно участие на регулаторите, операторите на преносни системи и операторите на 
разпределителни системи. В допълнение към ускореното разгръщане на интелигентни 
мрежи, създаването на национални и регионални пазари за оптимизация на 
потреблението следва да бъде определено за приоритет.
В САЩ програмите за икономии при търсенето и оптимизация на потреблението вече 
дават огромни икономии за потребителите (1,2 милиарда в настоящия търг за капацитет 
на PJM9). На основата на член 12 от Договора за ЕС регулаторите следва да премахнат 
бариерите пред малките потребители и доставчиците на агрегирани услуги да участват 
в услугите по балансиране и други допълнителни услуги. 

10) Гарантиране на справедлива и открита конкуренция в един по-голям пазар на 
ЕС на енергийни услуги (членове 13, 14, 15)
В нарастващия пазар на ЕС на услуги за енергоспестяване бюрокрацията трябва да бъде 
намалена, т.е. националните бариери, които възпрепятстват инвестиции от трети страни 
следва да бъдат премахнати. Следва също така да бъдат създадени предпазни 
механизми, които да гарантират, че енергоснабдителните предприятия не налагат 
антиконкурентно поведение на своите по-малки конкуренти.

11) Подобряване на управлението на политиките за енергийна ефективност (член 
19)
Системата за докладване съгласно настоящата директива следва да бъде възможно най-
гъвкава, но все пак достатъчно конкретна и ясна, за да бъде сравнима и да установява 
най-добрите практики. Системата следва да наблюдава напредъка и да оценява 
ефективността на различните мерки. Информацията трябва да бъде оповестявана 
публично. 

                                               
1 Световна енергийна прогноза на Международната агенция по енергетика за 2010 г. и „Пътна карта за 

постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ на 
Европейската комисия от март 2011 г.

2 HSBC Global Research, September 2010 - Sizing the climate economy
3 МАЕ (2011) – Обобщение – Съчетаване на политическите инструменти за стратегии за смекчаване на 

изменението на климата при най-ниски разходи
4 COM 2011. План за енергийна ефективност за 2011 г. COM(2011) 109/4
5 ECOFYS (2010) - Energy Savings 2020. How to triple the impacts of energy saving policies in Europe. 
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