ПРОЕКТ!
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката

ОТНОСНО: Съгласуване на Проект на Постановление на Министерския съвет за
приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с
енергопотреблението и за отмяна на нормативни актове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет

и

на

неговата

администрация,

внасям

за

разглеждане

проект

на

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за енергийното
етикетиране

на

продукти,

свързани

с

енергопотреблението

и

за

отмяна

на

нормативни актове. С проекта на Постановление на Министерския съвет се
предлага:
1. Да се приеме Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с
енергопотреблението;
2. Да се отмени 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 (Приета с ПМС № 140 от
17.05.2011 г., посл. изм. и доп., бр. 73 от 04.09.2018 г.);
3. Да се отмени ПМС № 140 от 17.05.2011 г. за приемане на 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;
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4. Да се отмени Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди
по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (Приета с ПМС № 186 от
28.07.2006 г., посл. изм. бр. 40 от 02.06.2015 г.);
5. Да се отмени ПМС № 186 от 28.07.2006 г. за приемане на Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от
тях във въздуха.
С Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на
консумацията

на

законодателство

енергия
се

и на

въведоха

други

ресурси

изискванията

през

на

2011

Директива

г.

в

българското

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, като изискванията относно процеса
на етикетиране за конкретните продуктови групи се установяват в делегирани
регламенти, разработвани и приемани от 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,

топлоизточници,

водогрейни

котли

професионални

на

твърдо

хладилни

гориво,
шкафове

локални
за

отоплителни

съхранение

и

вентилационните агрегати за жилищни помещения които са отразени в наредбата.
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 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 основната от които е предвидената актуализация на етикета и
осигуряване на възможност за периодично преформатиране на скалата.
Тази замяна се налага поради факта, че в резултат на технологичния
напредък и подобряването на енергийните параметри на продуктите, при много
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групи продукти има пренасищане на най-високите класове на ефективност, a в
същото време показателите на новите модели, разработени от производителите, са
по-добри от стандартите за най-високите класове. От 1 март 2021 г. познатият
енергиен етикет за домакинските електроуреди ще се появи на пазара с нов дизайн
и с нова енергийна постоянна скала от A до G. Новите етикети, за различните
продуктови групи, поетапно ще заменят етикетите със сегашната скала А+++ - D.
Промяната ще се извършва постепенно и за определен период от време някои уреди
ще имат етикет с новата скала от A до G (хладилни уреди, съдомиялни, перални и
комбинирани перални/сушилни, електронни екрани и светлинни източници), докато
останалите ще са придружени от етикети със сегашната скала с плюсовете (+),
докато новото законодателство за тях бъде прието (напр., фурни, климатици,
бойлери и др.).
През 2017 и 2018 г. беше извършен преглед на пакет от регламенти, свързани
с прилагането на Директива 2010/30/ЕС. В резултат на извършения преглед, през
2019

г.

Комисията

прие

общо

6

законодателни

предложения,

с

които

се

актуализираха етикетите на 5 продуктови групи (хладилни уреди, съдомиялни
машини, перални и комбинирани перални/сушилни машини, електронни екрани и
осветителни уреди) и се въведоха изисквания за енергийно етикетиране за нова
продуктова група – хладилни уреди с функция за директна продажба.
В допълнение, предвид на Решение на Съда на ЕС по дело T-544/13 RENV, с
което се отменя Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията относно
енергийното етикетиране на прахосмукачки, се налага да това да се отрази в
наредбата.
В тази връзка се налага наредбата да бъде актуализирана, за да може да се
осигури прилагането на процедурите за енергийно етикетиране, произтичащи от
новоприетото европейско законодателство.
Предвид

многобройните

изменения

и

допълнения

през

годините

от

приемането на наредбата, които доведоха до значителни промени в структурата й, и
с цел по-доброто й прилагане, се предлага да бъде приета нова наредба, като
старата наредба се отмени (съответно да се отмени и Постановлението на
Министерския съвет, с което тя е приета).
Във връзка с приемането на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на
Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови
перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (ОВ,
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L 315, 05.12.2019 г.) се налага да се отмени Наредбата за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Към настоящия момент чрез тази наредба се извършва единствено определянето на
въздушнопреносимия шум от битовите комбинирани перални/сушилни машини. С
приемането на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014, който съдържа в себе си
методите и изчисленията за въздушнопреносимия шум от тези уреди, отпада
необходимостта от Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, поради което се предлага тя да
бъде отменена (съответно да се отмени и Постановлението на Министерския съвет, с
което тя е приета).
С

проекта

на

наредбата

не

се

въвеждат

текстове

от

европейско

законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие.
За приложението на настоящия проект на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния
бюджет. Във връзка с това е изготвена финансова обосновка съгласно приложение
№

2.2

от

Устройствения

правилник

на

Министерския

съвет

и

на

неговата

администрация.
В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, проектът на постановление, заедно с частичната предварителна
оценка на въздействие и настоящият доклад, бяха публикувани на електронната
страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени
консултации.
Настоящият доклад и проектът на постановление са съгласувани по реда на
чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация и е изготвена справка за отразяването на получените становища.
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 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.
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Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на наредба;
3. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Финансова обосновка;
5. Справка за отразените становища по чл. 33 от УПМСНА;
6. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;
7. Становище на Работна група 1 „Свободно движение на стоки“;
8. Оценка на въздействието;
9. Съгласувателни писма.
С уважение,

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката

Съгласували:

Изготвил:

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

…………………….

Лилия Иванова, заместник-министър

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

…………………….

Силвана Любенова, директор на дирекция „ТХПП“

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

…………………….

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