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Управление на енергийния съюз 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i. с оглед на постигането на 

обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за 

най-малко 27-процентен дял на 

енергията от възобновяеми източници, 

както е посочено в член 3 от 

[преработка на Директива 2009/28/ЕО, 

предложена с COM(2016) 767] — 

принос към тази цел като дял за 

държавата членка на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно енергопотребление през 2030 г. с 

линейна крива за този принос, отнасяща 

се за периода след 2021 г.; 

i. с оглед на постигането на 

обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за 

най-малко [XX]-процентен дял на 

енергията от възобновяеми източници, 

както е посочено в член 3 от 

[преработка на Директива 2009/28/ЕО, 

предложена с COM(2016) 767] – принос 

към тази цел като дял за държавата 

членка на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

енергопотребление през 2030 г. с крива 

за този принос, отнасяща се за периода 

след 2021 г., в съответствие с член 3 

от [преработка на Директива 

2009/28/ЕО]; 

Or. en 



 

AM\1143185BG.docx  PE614.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/287 

Изменение  287 

Джули Гърлинг, Евжен Тошеновски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii. криви за секторния дял на 

енергията от възобновяеми енергийни 

източници в крайното 

енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. 

в секторите на отоплението и 

охлаждането, електроенергетиката и 

транспортния сектор; 

ii. индикативни криви на 

държавата членка за секторния дял на 

енергията от възобновяеми енергийни 

източници в крайното 

енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. 

в секторите на отоплението и 

охлаждането, електроенергетиката и 

транспортния сектор; 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii. криви по видове технологии за 

възобновяеми енергийни източници, 

които технологии държавата членка 

възнамерява да използва, за да постигне 

реализиране на общите и секторните 

криви за енергията от възобновяеми 

източници от 2021 г. до 2030 г., 

включително общо очаквано брутно 

енергопотребление по видове 

технологии и по сектори в млн. т н.е., и 

обща планирана инсталирана мощност 

по видове технологии и сектори в MW; 

iii. индикативни криви по видове 

технологии за възобновяеми енергийни 

източници, които технологии държавата 

членка възнамерява да използва, за да 

постигне реализиране на общите и 

секторните криви за енергията от 

възобновяеми източници от 2021 г. до 

2030 г., включително общо очаквано 

брутно енергопотребление по видове 

технологии и по сектори в млн. т н.е., и 

обща планирана инсталирана мощност 

по видове технологии и сектори в MW; 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii a. Държавите членки могат да 

следват нелинейна крива за 

намаляване с две референтни точки 

съгласно приложение Ia, ако това е 

по-ефективно в икономическо или 

техническо отношение, и то не засяга 

постигането на обвързващата цел на 

Съюза за възобновяема енергия през 

2030 г. Държавите членки определят 

тази нелинейна крива за намаляване и 

причините за нейното следване в 

интегрираните национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата в съответствие с членове 

9—12; 

 Когато даден принос за постигане на 

обвързващата цел на Съюза за 

възобновяема енергия през 2030 г., 

както е посочено в член 3 от 

[преработка на Директива 

2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 

767] не може да бъде ограничен в 

съответствие с определената крива, 

държавите членки  обясняват 

причините за това отклонение, 

както и мерките за връщане към 

следваната от тях крива, в 

последващите доклади относно 

напредъка по отношение на 

интегрираните национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата, които трябва да бъдат 



 

AM\1143185BG.docx  PE614.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

представени на Комисията съгласно 

член 18; 

Or. en 



 

AM\1143185BG.docx  PE614.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/290 

Изменение  290 

Джули Гърлинг, Евжен Тошеновски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Iа: КРИВА 

 Кривата, посочена в член 4, буква а), 

точка 2, втора алинея, се състои от 

следните две референтни точки 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


