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10.1.2018 A8-0391/116 

Изменение  116 

Маркус Пипер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0391/2017 

Мирослав Похе 

Енергийна ефективност 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 1 – параграф 1 

 

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, като принципът 

„енергийната ефективност на първо 

място“ се прилага по цялата 

енергийна верига, включително 

производството, преноса, 

разпределението и крайната 

употреба, с оглед да се осигури 

постигане на водещите 20-процентни 

цели на Съюза за 2020 г. и на неговите 

обвързващи водещи 35-процентни цели 

за 2030 г. в областта на енергийната 

ефективност и да се създадат условия за 

допълнителни подобрения на 

енергийната ефективност след 2030 г. в 

съответствие с дългосрочните цели 

на Съюза в областта на 

енергетиката и климата за 2050 г. и с 

Парижкото споразумение. 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 
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ефективност съответно за 2020 г. и 

2030 г.; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Изменение  117 

Маркус Пипер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0391/2017 

Мирослав Похе 

Енергийна ефективност 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В член 2 се вмъква следната 

точка: 

 „(9a) „сграда на публичен орган“ 

означава, за целите на член 5, сграда, 

притежавана и ползвана от 

централната администрация или 

друг публичен орган на национално, 

регионално или местно равнище;“ 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Изменение  118 

Маркус Пипер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0391/2017 

Мирослав Похе 

Енергийна ефективност 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 индикативни национални цели 

в областта на енергийната ефективност, 

които кумулативно трябва да бъдат 

в съответствие с 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 равнището на своите 

цели държавите членки трябва да имат 

предвид, че енергийното потребление в 

ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 

1 220 млн. т н.е. първична енергия и 

893 млн. т н.е. крайна енергия. 

 С цел да се създадат условия за 

увеличен промишлен и икономически 

растеж в съответствие с основните 

цели на настоящата директива, 

както е посочено в член 1, следва да се 
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прилага следният механизъм за 

корекции: 

 ако данните на Евростат за 

промишлената добавена стойност за 

2030 г. се различават с над 10% от 

сумата 2 163,81 (в милиарди евро по 

цени от 2013 г.), целта за крайно 

енергийно потребление, посочена в 

предходната алинея, автоматично се 

коригира съобразно вариацията на 

промишлената добавена стойност на 

Съюза, измерена от Евростат (в 

милиарди евро по цени от 2013 г.) през 

2030 г. съобразно следната формула: 

 Цел за крайно енергийно потребление 

на Съюза за 2030 г. = XXX млн. т н.е.* 

+ 244 млн. т н.е.* (промишлена 

добавена стойност)/XXX. 

 За първи път през 2020 г. и на всеки 

две години след това Комисията 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета с преразгледана оценка на 

възможната разлика между 

прогнозната промишлена добавена 

стойност за 2030 г., използвана в 

модела PRIMES, и очакваната 

преразгледана стойност въз основа на 

актуализираните действителни 

данни, събрани от Евростат, и 

включва преразгледана оценка на 

общите пределни стойности в млн. т 

н.е. за крайно и първично енергийно 

потребление. 

 С цел да се осигури достатъчно 

гъвкавост за държавите членки, за да 

постигнат своите индикативни 

национални цели за енергийна 

ефективност, като в същото време се 

позволи на техните икономики да се 

развиват, а на промишленото 

производство и дейности – да 

нарастват, те могат да определят 

своите цели въз основа на 

енергийната интензивност, която 

представлява съотношението между 

енергийното потребление и брутния 
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вътрешен продукт (БВП). 

 Националните цели за енергийна 

ефективност вземат предвид всички 

етапи от енергийната верига, 

включително производството, 

преноса, разпределението и крайното 

потребление. 

 Когато държава членка е вероятно да 

превиши своята национална цел за 

2030 г. за енергия от възобновяеми 

източници с 3% или повече, тя следва 

да предвиди съответна корекция на 

своята национална цел за енергийна 

ефективност; корекцията на 

национално равнище се извършва при 

актуализирането на националните 

планове за енергетиката и климата, 

предвидени в Регламент (ЕС) XX/20XX 

[относно управлението на Енергийния 

съюз]. 

 Държавите членки трябва да 

нотифицират тези цели 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].; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Изменение  119 

Маркус Пипер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0391/2017 

Мирослав Похе 

Енергийна ефективност 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2012/27/ЕС 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 Член 7 

Задължение за икономии на енергия Задължение за икономии на енергия 

1. Държавите членки трябва да 

постигнат кумулативни икономии на 

енергия при крайното потребление, 

които да са еквивалентни поне на: 

1. Държавите членки трябва да 

постигнат кумулативни икономии на 

енергия при крайното потребление, 

които да са еквивалентни поне на: 

а) нови икономии ежегодно от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

в размер на 1,5 % от годишните 

продажби на енергия на крайни 

клиенти, изразени като количество 

енергия (by volume) и осреднени за 

последния тригодишен период преди 

1 януари 2013 г.; 

а) нови икономии ежегодно от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. 

в размер на 1,5% от годишните 

продажби на енергия на крайни 

клиенти, изразени като количество 

енергия (by volume) и осреднени за 

последния тригодишен период преди 

1 януари 2013 г.; 

б) нови икономии ежегодно от 

1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. 

в размер на 1,5 % от количеството на 

годишните продажби на енергия на 

крайни клиенти, изразени като 

количество енергия и осреднени за 

последния тригодишен период преди 

1 януари 2019 г. 

б) нови икономии ежегодно от 

1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. 

в размер на най-малко 1,5% от 

количеството на годишните продажби 

на енергия на крайни клиенти, изразени 

като количество енергия и осреднени за 

последния четиригодишен период 

преди 1 януари 2019 г. 

Държавите членки трябва да продължат 

да постигат нови годишни икономии в 

размер на 1,5 % през десетгодишните 

периоди след 2030 г., освен ако 

прегледите от страна на Комисията до 

Държавите членки трябва да продължат 

да постигат нови годишни икономии в 

размер на 1,5% през десетгодишните 

периоди след 2030 г., освен ако 

прегледите от страна на Комисията до 
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2027 г. и на всеки десет години след 

това покажат, че това не е необходимо 

за постигане на дългосрочните цели на 

ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката 

и климата. 

2027 г. и на всеки десет години след 

това покажат, че това не е необходимо 

за постигане на дългосрочните цели на 

ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката 

и климата. 

За целите по точка б) и без това да 

засяга посоченото в параграфи 2 и 3, 

държавите членки могат да отчитат 

само тези икономии на енергия, които 

се дължат на нови енергийно-

политически мерки, въведени след 

31 декември 2020 г., или на енергийно-

политически мерки, въведени през 

периода от 1 януари 2014 г. до 

31 декември 2020 г., при условие че 

може да се докаже, че тези мерки са 

довели до отделни действия, 

предприети след 31 декември 2020 г. и 

водещи до икономии на енергия. 

Икономиите, необходими за периода, 

посочен в буква б), са кумулативни и 

допълнителни спрямо икономиите, 

необходими за периода, посочен в 

буква а), каквито са всички нови 

периоди след 2030 г. За тази цел и без 

това да засяга посоченото в параграфи 2 

и 3, държавите членки могат да отчитат 

икономиите на енергия, които се 

дължат на нови енергийно-политически 

мерки, въведени след 31 декември 

2020 г., или на по-ранни енергийно-

политически мерки, при условие че 

може да се докаже, че тези мерки са 

довели до нови отделни действия, 

предприети след 31 декември 2020 г. и 

водещи до икономии на енергия. 

Държавите членки могат също така 

да отчитат икономии от отделни 

действия, предприети, ако са 

допустими, през периода от 1 януари 

2014 г. до 31 декември 2020 г., при 

условие че те продължават да 

генерират доказуеми икономии на 

енергия след 2020 г. 

От тези изчисления могат да бъдат 

частично или изцяло изключени 

продажбите на енергия за транспортни 

цели, изразени като количество енергия. 

За целите на периода, посочен в 

буква а), от тези изчисления могат да 

бъдат частично или изцяло изключени 

продажбите на енергия за транспортни 

цели, изразени като количество енергия. 

 Въпреки това продажбите на енергия 

за транспортни цели, освен от горива, 

използвани в международното 

въздухоплаване и корабоплаване, 

железопътния транспорт, горива в 

градския и крайградския автобусен 

транспорт и „алтернативни“ 

транспортни горива [както са 

определени в Директива 2014/92/ЕС], 

се включват изцяло в изчисленията за 

периода, посочен в буква б). 
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Държавите членки решават как да бъде 

разпределено изчисленото количество 

на новите икономии на енергия по 

точки а) и б) във всеки от съответните 

периоди, при условие че в края на всеки 

период бъдат постигнати общите 

кумулативни икономии на енергия.  

Държавите членки решават как да бъде 

разпределено изчисленото количество 

на новите икономии на енергия по 

точки а) и б) във всеки от съответните 

периоди, при условие че в края на всеки 

период бъдат постигнати общите 

кумулативни икономии на енергия.  

2. При спазване на посоченото в 

параграф 3 всяка държава членка може: 

2. При спазване на посоченото в 

параграф 3 всяка държава членка може: 

а) да извърши изчислението, 

изисквано по точка а) от параграф 1, 

като използва стойности в размер на 1 % 

за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 

2017 г.; и 1,5% през 2018 г., 2019 г. и 

2020 г.; 

а) да извърши изчислението, 

изисквано по точка а) от параграф 1, 

като използва стойности в размер на 1% 

за 2014 и 2015 г.; 1,25% за 2016 и 

2017 г.; и 1,5% за 2018, 2019 и 2020 г.; 

б) изцяло или частично да изключи 

от изчисленията продажбите на 

количествата енергия, използвана в 

промишлените дейности, посочени в 

приложение I към Директива 

2003/87/ЕО; 

б) изцяло или частично да изключи 

от изчисленията продажбите на 

количествата енергия, използвана в 

промишлените дейности, посочени в 

приложение I към Директива 

2003/87/ЕО; 

в) да позволи икономиите на 

енергия, постигнати в секторите на 

преобразуване, разпределение и пренос 

на енергия, в т.ч. чрез ефективна 

инфраструктура на топлоснабдителните 

системи и районните охладителни 

системи, в резултат от изпълнението на 

изискванията по член 14, параграф 4, 

член 14, параграф 5, буква б) и член 15, 

параграфи 1 – 6 и параграф 9, да бъдат 

отчетени в рамките на изискваните по 

параграф 1 икономии; 

в) да позволи икономиите на 

енергия, постигнати в секторите на 

преобразуване, разпределение и пренос 

на енергия, в т.ч. чрез ефективна 

инфраструктура на топлоснабдителните 

системи и районните охладителни 

системи, в резултат от изпълнението на 

изискванията по член 14, параграф 4, 

член 14, параграф 5, буква б) и член 15, 

параграфи 1 – 6 и параграф 9, да бъдат 

отчетени в рамките на изискваните по 

параграф 1, букви а) и б) икономии; 

г) да отчита икономиите на енергия 

от отделни действия, осъществени след 

31 декември 2008 г., които продължават 

да оказват въздействие през 2020 г. и 

след това и които могат да бъдат 

измерени и верифицирани, при 

изчисляване на икономиите на енергия 

по параграф 1; и 

г) да отчита икономиите на енергия 

от отделни действия, осъществени след 

31 декември 2008 г., които продължават 

да оказват въздействие през 2020 г. и 

след това и които могат да бъдат 

измерени и верифицирани, при 

изчисляване на икономиите на енергия 

по параграф 1, буква а); и 

д) да изключва от изчислението 

на изискването за икономии на 

енергия по параграф 1 проверимото 

количество енергия за собствени 
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нужди, генерирано върху или в сгради в 

резултат от енергийно-политически 

мерки за насърчаване на нови 

инсталации с технологии за енергия 

от възобновяеми източници.  

 да) да изключва от изчислението, 

частично или изцяло, продажбите на 

енергия за транспортни цели. 

3. Всички използвани опции по 

параграф 2 сумарно не трябва да 

надвишават 25 % от количеството 

икономии на енергия по параграф 1. 

Държавите членки прилагат и 

изчисляват ефекта от избраните опции 

за периодите, посочени в букви а) и б) 

от параграф 1 поотделно, както следва: 

3. Всички използвани опции по 

параграф 2 сумарно не трябва да 

надвишават 25% от количеството 

икономии на енергия за периода, 

посочен в параграф 1, буква а), и да не 

надвишават 30% за периода, посочен в 

параграф 1, буква б). Държавите членки 

прилагат и изчисляват ефекта от 

избраните опции за периодите, 

посочени в букви а) и б) от параграф 1 

поотделно, както следва: 

а) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква а) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви а), б), в) и 

г) от параграф 2; 

а) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква а) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви а), б), в) и 

г) от параграф 2; 

б) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква б) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват посоченото в букви б), в), г) и 

д) от параграф 2, при условие че 

отделните действия по смисъла на 

буква г) продължават да имат 

проверимо и измеримо въздействие 

след 31 декември 2020 г. 

б) за изчисляването на 

количеството на изискваните икономии 

на енергия за периода по буква б) от 

параграф 1 държавите членки могат да 

използват само посоченото в букви б), 

в), г) и д) от параграф 2. 

4. Икономиите на енергия, 

постигнати след 31 декември 2020 г., не 

могат да се отчитат в сумата на 

кумулативните икономии за периода от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.  

4. Икономиите на енергия, 

постигнати след 31 декември 2020 г., не 

могат да се отчитат в сумата на 

кумулативните икономии за периода от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.  

 4a. Държавите членки, които 

надвишават изискваното количество 

икономии на енергия за периода от 

1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., 

може да прибавят излишъка от 
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икономии към количеството 

икономии на енергия, изисквано за 

периода до 31 декември 2030 г. 

5. Държавите членки трябва да 

осигурят съответствие на изчисляването 

на икономиите на енергия, произтичащи 

от енергийно-политически мерки по 

член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с 

посоченото в приложение V.  

5. Държавите членки трябва да 

осигурят съответствие на изчисляването 

на икономиите на енергия, произтичащи 

от енергийно-политически мерки по 

член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с 

посоченото в приложение V.  

6. Държавите членки трябва да 

постигнат изискваното по параграф 1 

количество икономии на енергия или 

чрез създаване на схема за задължения 

за енергийна ефективност по член 7а, 

или чрез предприемане на алтернативни 

енергийно-политически мерки по 

член 7б. Държавите членки могат да 

комбинират схема за задължения за 

енергийна ефективност с алтернативни 

енергийно-политически мерки. 

6. Държавите членки трябва да 

постигнат изискваното по параграф 1 

количество икономии на енергия или 

чрез създаване на схема за задължения 

за енергийна ефективност по член 7а, 

или чрез предприемане на алтернативни 

енергийно-политически мерки по 

член 7б, като същевременно 

предприемат мерки за свеждане до 

минимум на отрицателното 

въздействие на преките и непреките 

разходи от тези схеми върху 

конкурентоспособността на Съюза, и 

по-специално на предприятията, 

изложени на международна 

конкуренция. Държавите членки могат 

да комбинират схема за задължения за 

енергийна ефективност с алтернативни 

енергийно-политически мерки. 

7. Държавите членки трябва да 

докажат, че в случаите на припокриване 

на въздействието на енергийно-

политически мерки или отделни 

действия не се извършва двойно 

отчитане на икономиите на енергия.“; 

7. Държавите членки трябва да 

докажат, че в случаите на припокриване 

на въздействието на енергийно-

политически мерки или отделни 

действия не се извършва двойно 

отчитане на икономиите на енергия.“; 

Or. en 

 

 


