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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящата директива се 

установява обща рамка от мерки за 

насърчаване на енергийната 

ефективност в Съюза с оглед да се 

осигури постигане на водещите 20-

процентни цели на Съюза за 2020 г. и на 

неговите обвързващи водещи 30-

процентни цели за 2030 г. в областта на 

енергийната ефективност и да се 

създадат условия за допълнителни 

подобрения на енергийната ефективност 

след тези дати. В настоящата директива 

са определени правила, предназначени 

за отстраняване на пречки в енергийния 

пазар и за преодоляване на пазарни 

несъвършенства, които препятстват 

ефективността при енергоснабдяването 

и енергийното потребление, и е 

предвидено въвеждане на индикативни 

национални цели и приноси за 

енергийна ефективност съответно за 

2020 г. и 2030 г. 

1. С настоящата директива се 

установява обща рамка от мерки за 

насърчаване на енергийната 

ефективност в Съюза с оглед да се 

осигури постигане на водещите 20-

процентни цели на Съюза за 2020 г. и на 

неговите обвързващи водещи 30-

процентни цели за 2030 г. в областта на 

енергийната ефективност и да се 

създадат условия за допълнителни 

подобрения на енергийната ефективност 

след тези дати. В настоящата директива 

са определени правила, предназначени 

за отстраняване на пречки в енергийния 

пазар и за преодоляване на пазарни 

несъвършенства, които препятстват 

ефективността при енергоснабдяването 

и енергийното потребление, и е 

предвидено въвеждане на индикативни 

национални цели за енергийна 

ефективност за 2020 г. и национални 

цели за енергийна ефективност за 

2030 г., които са задължителни; 
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4. Всяка държава членка трябва да 

определи индикативни национални 

приноси в областта на енергийната 

ефективност за постигане на целта на 

ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1, в 

съответствие с член [4] и член [6] от 

Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно 

управлението на Енергийния съюз]. При 

определянето на тези приноси 

държавите членки трябва да имат 

предвид, че енергийното потребление в 

ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 

1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987 

млн. т н.е. крайна енергия. Държавите 

членки трябва да нотифицират тези 

приноси до Комисията като част от 

своите национални планове за климата и 

енергетиката в съответствие с 

процедурата по член [3] и членове [7] – 

[11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ 

[относно управлението на енергийния 

съюз]. 

4. Всяка държава членка трябва да 

определи обвързващи национални цели 

в областта на енергийната ефективност 

за постигане на целта на ЕС за 2030 г. 

по член 1, параграф 1 и в съответствие с 

член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) 

ХХ/20ХХ [относно управлението на 

Енергийния съюз]. При определянето на 

тези приноси държавите членки трябва 

да имат предвид, че енергийното 

потребление в ЕС през 2030 г. не трябва 

да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична 

енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия. 

Държавите членки трябва да 

нотифицират тези приноси до 

Комисията като част от своите 

национални планове за климата и 

енергетиката в съответствие с 

процедурата по член [3] и членове [7] – 

[11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ 

[относно управлението на енергийния 

съюз]. 
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