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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) На национално ниво не се 

въвеждат обвързващи цели за периода 

до 2030 г. Необходимостта Съюзът да 

постигне своите цели в областта на 

енергийната ефективност на равнището 

на ЕС в тяхното изражение на база и на 

първичното, и на крайното енергийно 

потребление, съответно в 2020 г. и 

2030 г., следва да бъде ясно посочена 

под формата на обвързваща 30-

процентна цел. Това изяснение на 

равнището на Съюза не би следвало да 

ограничава държавите членки, тъй като 

се запазва тяхната свобода да определят 

своите национални приноси на база на 

първичното енергийно потребление или 

крайното енергийно потребление, или 

на първичните или крайните икономии 

на енергия, или на енергийната 

интензивност. При определянето на 

своите индикативни национални 

приноси за енергийна ефективност 

държавите членки следва да вземат 

предвид, че енергийното потребление на 

ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 

1321 млн. т н.е. първична енергия и 

съответно 987 млн. т н.е. крайна 

енергия. Това означава, че 

потреблението в Съюза на първична 

енергия следва да бъде намалено с 23 % 

и съответно потреблението на крайна 

енергия със 17 % спрямо стойностите от 
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редовна оценка на напредъка към 

постигането на целта на Съюза за 

2030 г. и тя се предвижда в 
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управлението на Енергийния съюз. 

2005 г. Необходимо е да се извършва 

редовна оценка на напредъка към 

постигането на целта на Съюза за 

2030 г. и тя се предвижда в 

законодателното предложение относно 

управлението на Енергийния съюз. 

Or. en 

 


