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ОТНОСНО: Съгласуване на Проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и
допълнения към Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на
стандартна

информация

за

продукти,

свързани

с

енергопотреблението,

по

отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. С нея, през 2011 г., в
българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно посочването на
консумацията

на

енергия

и

на

други

ресурси

от

продукти,

свързани

с

енергопотреблението. Директивата е рамкова и само установява общите условия за
изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението.
Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти,
свързани с енергопотреблението, се установяват в делегирани регламенти на
Европейската комисия.
За периода от 2010 г. до края на 2017 г. бяха приети и публикувани в
„Официален

вестник”

на

ЕС

15

делегирани

регламента,

които

установяват

подробните изисквания за домакински съдомиялни машини, домашни хладилни
уреди, битови перални машини, климатици, телевизори, битови барабанни сушилни
машини,

прахосмукачки,

електрически

лампи

и

осветители,

отоплителни

топлоизточници, водоподгреватели, битови фурни и абсорбатори, водогрейни котли
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на твърдо гориво, локални отоплителни топлоизточници, професионални хладилни
шкафове за съхранение и вентилационните агрегати за жилищни помещения които
са отразени в наредбата. С наредбата се транспонират изискванията и на Директива
96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 година за изпълнение на Директива
92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани
перални и сушилни машини, която до приемането на съответния делегиран
регламент се счита за прилагаща мярка съгласно Директива 2010/30/ЕС.
На 28 юли 2017 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше
публикуван Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от
4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и
за отмяна на Директива 2010/30/ЕС. Регламентът предвижда преразглеждане на
действащите прилагащи мерки, като до приемането на новите прилагащи мерки
делегираните

регламенти,

приети

съгласно

Директива

2010/30/ЕС,

както

и

Директива 96/60/ЕО се считат за прилагащи мерки съгласно Регламент (ЕС)
2017/1369.
Регламентът запазва целите и основните принципи на отменената Директива,
като

в

същото

време

се

създават

нови

възможности

за

подобряване

на

ефективността на процеса по енергийно етикетиране посредством:
- актуализация на етикета и осигуряване на възможност за периодично
преформатиране на скалата;
- подобряване на правоприлагането;
- създаване на база данни за продуктите, попадащи в обхвата на енергийното
етикетиране;
- по-добро изясняване на задълженията на различните участващи страни;
- подобряване на връзката между енергийното етикетиране и измервателните
стандарти.
Тъй като регламентът е нормативен документ с пряко действие в държавите
членки на ЕС се налага наредбата да бъде изменена. В нея трябва да останат само
текстовете, които не са уредени в регламента, в т.ч. списъка на прилагащите мерки,
контрола, докладването и разпоредбите за етикетирането на битовите комбинирани
перални и сушилни машини (Директива 96/60/ЕО), като в останалите случаи се
реферира към разпоредбите на регламента. По този начин ще се осигури правна
сигурност при прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на
нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС.
С

проекта

на

наредбата

не

се

въвеждат

текстове

от

европейско

законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие.
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Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което
е

изготвена

финансова

обосновка

съгласно

чл. 35,

ал. 1,

т. 4

буква „б“

от

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
е преминал обществени обсъждания съгласно чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните
актове.
Настоящият доклад и материалите към него са съгласувани по реда на чл. 32
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник

на

Министерският

Министерския
съвет

да

съвет

приеме

и

на

неговата

приложения

администрация

проект

на

предлагам

Постановление

на

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
3. Финансова обосновка;
4. Справка за отразените становища по чл. 33 от УПМСНА;
5. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;
6. Становище на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“;
7. Оценка на въздействието;
8. Съгласувателни писма.
С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
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Съгласували:

Изготвил:

..................

…………………….

Александър манолев, заместник-министър

..................

…………………….

Силвана Любенова, директор на дирекция „ТХПП“

..................

…………………….

Бончо Бончев, н.к отдел в дирекция „ТХПП”
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