ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д
от
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката, енергетиката и туризма

ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане 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,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане 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 и за отмяна на Наредбата
за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на
енергия и други ресурси, приета с ПМС № 187 от 2006 г.
Наредбата се приема на основание на чл.12 от Закона за защита на потребителите.
С предложения проект на наредба в българското законодателство се въвеждат
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.
Директива 2010/30/ЕС представлява преработка на Директива 92/75/ЕИО за
указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране
и стандартна продуктова информация.
С рамковата директива 92/75/ЕИО и с прилагащите я 8 директиви за конкретни
видове битови уреди (хладилни уреди, перални машини, сушилни машини, комбинирани
перални-сушилни машини, миялни машини, битови лампи, битови климатици и битови
електрически фурни) се създадоха условия за по-ефективното използване на битовите
уреди, тъй като предоставянето на точна и сравнима информация за консумацията на
енергия влияе на избора на хората в полза на уредите, консумиращи по-малко енергия.
Това от своя страна създаде предпоставки производителите да предприемат мерки за
намаляване на енергоемкостта на уредите, които произвеждат, което в крайна сметка
оказа положително влияние на процеса на рационалното използване на енергията.
Приложното поле на Директива 92/75/ЕИО е ограничено само до битовите уреди.
Изследванията на ЕК са показали, че ограниченият обхват на Директива 92/75/ЕИО
представлява значителна пречка за разгръщането на пълният й потенциал. Съобщение на
Комисията от 16 юли 2008 г. относно План за действие за устойчиво потребление и
производство и за устойчива промишлена политика показа, че разширяването на
приложното поле на Директива 92/75/ЕИО до продукти, свързани с енергопотреблението
(запазва се изключението за транспортните средства и продуктите втора употреба), които
при употреба оказват значително пряко или непряко въздействие върху консумацията на
енергия, би могло да засили потенциалното взаимодействие между съществуващите
законодателни мерки в тази област, по-специално с Директива 2009/125/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Това на практика позволява да се изгради един цялостен подход, който
води до допълнителни икономии на енергия и до ползи за околната среда.
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Директива 2010/30/ЕС ще се прилага ефективно от 21 юли 2011 г., като от тази
дата се отменя Директива 92/75/ЕИО. Директива 92/75/ЕИО и прилагащите я 8 директиви
бяха въведени в българското законодателство с Наредбата за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси
(приета с ПМС № 187/2006 г., обн., ДВ, бр. 65/2006 г., изм., ДВ, бр. 4/2007 г.), което
налага тя да се отмени и да се приеме нова наредба, транспонираща изискванията на
Директива 2010/30/ЕС.
С предлагания проект на наредба се определят:
1. редът за предоставяне на информация на потребителите, чрез етикети и
информационни листове, относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на
друга информация, за продукти свързани с енергоотреблението.
2. изискванията към информацията по т.1;
3. задълженията на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в експлоатация
продукти, свързани с енергопотреблението и на търговците за осигуряване и за поставяне
на етикети на тези продукти.
Предвидено е, когато продуктите, свързани с енергопотреблението са предложени
за продажба, наемане или покупка на изплащане чрез пощенски запис, каталог или по
друг начин, изключващ излагане на уреда пред потребителя, търговците да предоставят
на потребителя необходимата информация от етикета и информационния лист на
продуктите, преди извършването на покупката или сключването на договора.
Директива 2010/30/ЕС е рамкова и само установява общите условия за
изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението.
Подробните изисквания относно етикетите, информационните листа и дистанционните
продажби на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението ще бъдат
установяване в делегирани актове (регламенти), които ще бъдат разработвани и
приемани от ЕК след консултации с всички заинтересовани страни. Основните критерии,
съгласно които даден продукт, свързан с енергопотреблението ще бъде обхванат от
делегиран регламент са:
1. продуктите да имат значителен потенциал за икономия на енергия и когато това
е приложимо, на други основни ресурси;
2. продуктите с равностойна функционалност, налични на пазара, да имат големи
различия в съответните стойности на показателите.
В обозначението на етикета се запазва като основа класификацията от „А” до „G“,
съществуваща в директива 92/75/ЕИО. Ще могат да се добавят три допълнителни класа,
ако технологичният напредък го налага. Тези допълнителни класове ще бъдат „А+“,
„А++“ и „А+++“ за класа с най-висока ефективност. По принцип общият брой класове ще
бъде ограничен до седем, освен ако има още класове, които да са запълнени. Цветовата
схема също се запазва, като включва не повече от седем различни класа от тъмнозелено
до червено. Цветовият код само за класа с най-висока ефективност е винаги тъмнозелено.
Ако има повече от седем класа, може да се дублира само червеният цвят.
В наредбата са предвидени разпоредби, гарантиращи свободното движение на
продуктите, свързани с енергопотреблението, попадащи в обхвата на наредбата, които
отговарят на изискванията на наредбата и на съответния делегиран регламент.
Предвидени са също така и разпоредби, свързани с възлагането на обществени поръчки и
предоставянето на стимули, като това се прилага само за такива продукти, които са от
най-високия клас енергийна ефективност, установен в приложимия делегиран акт.
Директива 92/75/ЕИО се отменя, считано от 21 юли 2011 г. В същото време обаче,
прилагащите я 8 директиви продължават да действат до влизане в сила на съответния
делегиран регламент, приет съгласно Директива 2010/30/ЕС. В тази връзка, Директива
2010/30/ЕС предвижда позоваванията на Директива 92/75/ЕИО да се считат за
позовавания на Директива 2010/30/ЕС, съгласно приложената в директивата таблица на
съответствие. Предвид на това, в проекта на наредбата, в раздели ІІІ – Х, са запазени
разпоредбите за етикетиране на битови уреди от старата наредба, въвеждащи
изискванията съответно на:
- Директива 94/2/ЕО (изменена с Директива 2003/66/ЕО) за етикетиране на
електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни
продукти и комбинации от тях;
- Директива 95/12/ЕО за етикетиране на битови перални машини;
- Директива 95/13/ЕО за етикетиране на битови барабанни сушилни машини;
- Директива 96/60/ЕО за етикетиране на комбинации от перални/сушилни машини;
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-

Директива
Директива
Директива
Директива

97/17/ЕО за етикетиране на битови миялни машини;
98/11/ЕО за етикетиране на битови лампи;
2002/31/ЕО за етикетиране на битови климатизатори;
2002/40/ЕО за етикетиране на битовиелектрически фурни.

Разделите и съответните им приложения в наредбата ще бъдат отменяни в
съответствие с влизането в сила на съответния делегиран регламент за конкретния
продукт, свързан с енергопотреблението.
Контролът по изпълнението на наредбата и на делегираните регламенти е
възложен на председателя на Комисията за защита на потребителите в съответствие с
предоставените му от Закона за защита на потребителите правомощия. За целите на
докладването пред ЕК е предвидено, ежегодно до 20 февруари, председателят на
Комисията за защита на потребителите да внася доклад до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за изпълнението на наредбата. Предвидено е също така,
Комисията за защита на потребителите да може да осъществява сътрудничество с
компетентните органи на държавите-членки, които отговарят за прилагането на
Директива 2010/30/ЕС чрез взаимен обмен на информация, както и да предоставят такава
на Комисията.
С приемането на наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското
законодателство с изискванията на Директива 2010/30/ЕС.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до
пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е
необходимо изготвянето на финансова обосновка, съгласно чл.35, ал.1, т.4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
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 ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският
съвет да приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за
приемане 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 за приемане на Наредба
изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
енергия и на други ресурси;
2. Проект на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне
стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението,
отношение на консумацията на енергия и на други ресурси;
3. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Становище на Работна група 1 „Свободно движение на стоки”;
5. Таблица на съответствие;
6. Съгласувателни становища на министерствата и ведомствата;
7. Справка за отразяване становищата на министерствата и ведомствата;

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма
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