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1. Дефиниране на проблема:
1. Липса на нормативно основание доставчиците (производителят, установен в ЕС,
упълномощеният представител на производител, който не е установен в ЕС, или
вносителят, който пуска продукт на пазара на ЕС) да осигурят енергийни етикети и
продуктови информационни листа, в съответствие с чл. 3 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
(ОВ, L 198, 28.07.2017 г.), за продукти, свързани с енергопотреблението, които
попадат в обхвата на новоприето европейско законодателство, в това число:
- Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 година за
допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за
отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията (ОВ, L 315,
05.12.2019 г.);
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за
допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (ОВ, L 315, 05.12.2019 г.);
- 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, L 315, 05.12.2019 г.);
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за
допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (ОВ, L 315, 05.12.2019 г.);
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за
допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по
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отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на
Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (ОВ, L 315, 05.12.2019 г.);
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 година за
допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна
продажба (ОВ, L 315, 05.12.2019 г.).
Липсата на етикети и на информационни листа не позволява продуктите да бъдат
пуснати на пазара и/или в действие.
2. Затруднения при прилагането на наредбата - вследствие на извършените през
годините от приемането на наредбата до сега седем изменения и допълнения на
наредбата, както и предвид на допълнително налагащите се нови такива, произтичащи
от посоченото в т. 1, структурата на наредбата се изменя съществено в сравнение с
първоначалния си вариант, което налага да се приеме изцяло нова наредба, като
старата наредба се отмени.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
През 2011 г., посредством 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, в българското
законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно
посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с
енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите.
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, водогрейни котли
на твърдо гориво, локални отоплителни топлоизточници, професионални хладилни
шкафове за 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
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подобряването на енергийните параметри на продуктите, при много 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 това да
се отрази в чл. 4 на 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, и с цел по-доброто й прилагане, се предлага да бъде приета нова наредба,
като старата наредба се отмени.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Не са извършвани последващи оценки 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.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
2. Цели:
Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и
за отмяна на нормативни актове е да се осигури правна възможност за прилагане на
процедурите за етикетиране за продуктите от обхвата на приетите съгласно чл. 16 на
Регламент (ЕС) 2017/1369 нови делегирани регламенти за хладилни уреди,
съдомиялни, перални и комбинирани перални/сушилни, светлинни източници,
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електронни екрани и хладилни уреди с функция за директна продажба.
По този начин ще се приведе в съответствие националното законодателство в тази
област с правото на Европейския съюз.
Съгласно оценката на въздействие, извършена от Европейската комисия по отношение
на всички посочени групи продукти след въвеждането на новите изисквания за
енергийно етикетиране и изисквания за кръгова икономика, се очаква през 2030 г. да
бъдат постигнати допълни икономии на енергия до общо 143.50 TWh/год. от крайните
потребители, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове с 1.50 Mt
еквивалент на CO2 годишно.
Допълнително, предвид многобройните направени досега изменения и допълнения
към първоначалния вариант на наредбата, с предложения проект на постановление се
цели тя да бъде заменена с изцяло нова наредба, което ще се подобри прилагането й.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересовани страни от предлагания проект на постановление са:
1. Производителите на продукти от обхвата на регламентите, и техните упълномощени
представители;
2. Комисията за защита на потребителите (КЗПН), в качеството на орган за надзор на
пазара;
3. Потребителите;
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
При този вариант ще се получи разминаване с европейското законодателство. Няма да
може да се прилагат процедурите за етикетиране за продуктите от обхвата на приетите
съгласно чл. 16 на Регламент (ЕС) 2017/1369 нови делегирани регламенти за хладилни
уреди, съдомиялни, перални и комбинирани перални/сушилни, електронни екрани,
светлинни източници и хладилни уреди с функция за директна продажба, с което няма
да се изпълнят ангажиментите по привеждане в съответствие на националното
законодателство в тази област с европейското законодателство. Това може да доведе
до стартиране на процедури срещу България за нарушаване на европейското
законодателство.
Потребителите няма да могат да прилагат ефективно правото си на информиран избор,
тъй като с новите делегирани регламенти се въвеждат нови етикети с актуализирана
скала по отношение на класа на енергийна ефективност за основни домакински уреди
каквито са хладилните уреди, съдомиялните, електронните екрани (телевизори и
дисплеи), пералните и комбинираните перални/сушилни и светлинните източници.
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Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
При този вариант на действие ще бъде приета нова Наредба за енергийното
етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението. С това ще се осигури
правна възможност за прилагане на новите делегирани регламенти за хладилни уреди,
съдомиялни, перални и комбинирани перални/сушилни, електронни екрани, светлинни
източници и хладилни уреди с функция за директна продажба, с което ще се изпълнят
ангажиментите на България за прилагане на изискванията на новото европейско
законодателство в тази област.
Потребителите ще имат възможност да направят своя информиран избор за
изброените по-горе продукти на основата на новия енергиен етикет с
преформатираната скала, който се въвежда с новите делегирани регламенти.
С приемането на изцяло нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти,
свързани с енергопотреблението ще се постигне правна сигурност, тъй като
вследствие на многобройните изменения и допълнения и настъпилите вследствие на
това съществени изменения в структурата й, прилагането на наредбата е затруднено.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:

За икономическите оператори:
Икономически негативни въздействия:
- Ще бъде нарушен принципът на свободното движение на стоки в рамките на ЕС.
Икономическите оператори няма да могат да пускат на пазара продукти от обхвата на
новите делегирани регламенти, тъй като няма да има правна възможност тези
продукти да бъдат етикетирани в съответствие с новите изисквания, и съответно с
новия етикет. Това от своя страна би довело до завеждане на съдебни искове от страна
на производители.
- икономическите оператори ще ограничат продуктовото си предлагане, поради факта,
че ще бъдат принудени да не предлагат на българския пазар продукти, за които има
определени нови енергийни етикети в съответствие с изискванията на новите
регламенти. Това би довело да влошаване на конкурентоспособността им.
- Непускането на пазара на продукти от обхвата на новите регламенти - хладилни
уреди, съдомиялни, перални и комбинирани перални/сушилни, електронни екрани,
светлинни източници и хладилни уреди с функция за директна продажба, ще принуди
потребителите да закупуват тези продукти от други пазари. От своя страна това би
довело до финансови загуби за икономическите оператори.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.

За Комисията за защита на потребителите:
Икономически негативни въздействия:
- Невъзможност за осъществяване на ефективен надзор на пазара за продуктите от
обхвата на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016,
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Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013, Делегиран
Регламент (ЕС) 2019/2015, и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018, тъй като тези
продукти няма да бъдат етикетирани в съответствие с новите изисквания, и съответно
с новия етикет, установени в регламентите.
- Неизпълнение на задълженията на Република България за осигуряване на условия за
прилагане на действащо европейско законодателство, което би довело до стартиране
на процедура по нарушение от страна на Европейската комисия към България и до
сериозни финансови санкции за страната ни от неизпълнените ангажименти.
Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива.

За потребителите:
Икономически негативни въздействия:
Липсата на пазара на продукти от обхвата на новите регламенти, етикетирани с новия
енергиен етикет ще затрудни избора на потребителите, което би довело до по-високи
текущи разходи за електричество, вода и други ресурси от тяхна страна.
Същевременно, в търсене на уреди с по-висок енергиен клас и по-добри екологични
параметри, на потребителите ще се наложи да направят и допълнителни разходи за
закупуването им от други пазари.
Социални негативни въздействия:
Засегнатите групи продукти представляват основна част от уредите, използвани от
хората в бита им. Липсата на пазара на която и да е от тези групи продукти,
отговарящи на новите изисквания за енергийно етикетиране, ще доведе в известна
степен до влошаване на качеството на живот и комфорт на ползвателите на тези
продукти.
Екологични негативни въздействия:
Употребата на по-неефективни продукти води до повишен риск от замърсяване на
околната среда (напр. по-голямо количество перилни и почистващи препарати за
перални и съдомиялни машини; по-голяма консумация на ток и свързаното с това
увеличаване на емисиите на въглероден диоксид и др.).
Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични негативни въздействия.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“:
Не са идентифицирани икономически, социални и екологични положителни
въздействия.
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Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:

За икономическите оператори:
Икономически положителни въздействия:
- Икономическите оператори ще могат да пускат на пазара продуктите от обхвата на
новите делегирани регламенти етикетирани в съответствие с новите изисквания за
енергийно етикетиране и да им поставят новия етикет. Това ще гарантира принципа на
свободното движение на стоки в рамките на ЕС и ще даде възможност на
икономическите оператори да участват ефективно на единния европейски пазар.
- Предоставянето на точна и сравнима информация за консумацията на енергия, в
съответствие с изискванията на новите регламенти, може да повлияе на избора на
хората в полза на уредите, консумиращи по-малко енергия. Това от своя страна ще
подтикне и производителите да предприемат мерки за намаляване на енергоемкостта
на уредите, които произвеждат. Разработването на новаторски енергийно ефективни
продукти ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността и
иновациите.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Съгласно оценките на въздействие, извършени
от Европейската комисия по отношение на всички посочени групи продукти след
въвеждането на новите изисквания за енергийно етикетиране и изисквания за кръгова
икономика, се очаква през 2030 г. да бъдат постигнати сумарно допълни икономии на
енергия до общо 143.50 TWh/год. от крайните потребители, водещи до намаляване на
емисиите на парникови газове с 1.50 Mt еквивалент на СО2 годишно.

За Комисията за защита на потребителите:
Икономически положителни въздействия:
- Ще се даде възможност на органа за надзор на пазара да гарантира, че
предоставените на пазара продукти от обхвата Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017,
Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014, Делегиран
Регламент (ЕС) 2019/2013, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015, и Делегиран
Регламент (ЕС) 2019/2018 са етикетирани в съответствие с изискванията за енергийно
етикетиране, и съответно с новия етикет, установени в тези регламенти.
- Ще бъдат изпълнени задълженията на Република България за осигуряване на условия
за прилагане на действащо европейско законодателство.
Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.
Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани такива.

За потребителите:
Икономически положителни въздействия:
В резултат на наличието на процедури за енергийно етикетиране и на новия енергиен
етикет за продуктите на българския пазар от обхвата на новите регламенти,
потребителите ще имат възможност да направят много по-точен избор по отношение
на тяхната енергийна и ресурсна ефективност. Закупуването и употребата на по-нови
модели уреди, които са енергийно и ресурсно по-икономични, ще доведе до
намаляване на разходите на домакинствата и ще окаже благоприятен косвен ефект
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върху покупателната способност на потребителите.
Социални положителни въздействия:
Възможността да се закупят от българския пазар енергийно и разходно по-ефективни
продукти, за чието ползване са необходими по-малко ресурси (електрическа енергия,
вода и др.), и същевременно се постига по-висока производителност и представяне, ще
доведе до подобряване на качеството на живот и на комфорта на потребителите.
Екологични положителни въздействия:
Закупуването на продукти от обхвата на горепосочените регламенти, които са с подобри характеристики по отношение на енергийна ефективност ще доведе до
намаляване на консумацията на електроенергия, вода и други ресурси, както и до
намаляване на отпадъците от храна и препарати, използвани при някои от уредите.
(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели).
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни потенциални рискове от приемането на
Постановлението, включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
С приемането на проекта на постановлението няма да се създаде допълнителна
административна тежест за бизнеса, тъй като за продуктите от обхвата на
новоприетите делегирани регламенти и сега се прилагат процедури за енергийно
етикетиране по отменената Директива 2010/30/ЕС.
За хладилните уреди с функция за директна продажба, за които сега се въвеждат
изисквания за енергийно етикетиране, към момента се прилагат изисквания за
оценяване на съответствието по нормативни актове, свързани с поставянето на СЕ
маркировка за съответствие – Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението, Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините, и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Преобладаващата част
от измерванията и изчисленията по регламента за енергийното етикетиране за
хладилните уреди с функция за директна продажба са част от измерванията и
изчисленията по процедурата за оценяване на съответствието за тази продуктова
група.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на нормативен не се създават нови регулаторни режими и не се засягат
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съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри? НЕ
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
Въвеждането на новите делегирани регламенти за установяване на процедури за
енергийно етикетиране за продуктите от обхвата на Делегиран регламент (ЕС)
2019/2017, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014,
Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015, и
Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 няма да окаже влияние върху икономическите
оператори, които са микро, малки и средни предприятия, тъй като за тези продукти и
сега се прилагат процедури за енергийно етикетиране, както и процедури за оценяване
на съответствието по други нормативни актове.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☒ Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации като законопроектът,
докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището на
дирекция „Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на
икономиката.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☒ Да
☐ Не
- Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент
(ЕС) № 1059/2010 на Комисията;
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010
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на Комисията;
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията 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;
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на електронни екрани и за отмяна на - Делегиран регламент (ЕС) №
1062/2010 на Комисията;
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) №
874/2012 на Комисията;
- Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното
етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба.
При разработването на регламента на ниво Европейски съюз е извършвана оценка на
въздействието.
Връзки към оценката на въздействие и към резюмето на оценката:
- домакински съдомиялни машини
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0348
- перални машини и перални/сушилни машини
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0349
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0351
- хладилни уреди
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0353
- електронни екрани
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0354
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0355
- светлинни източници
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0358
- хладилни уреди с функция за директна продажба
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52019SC035
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
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информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Силвана Любенова
Дата:
Подпис:
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