
 

AM\1143295BG.docx  PE614.327v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/324 

Изменение  324 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Хосе Бланко Лопес 

от името на групата S&D 

Фредрик Федерлей 

от името на групата ALDE 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Поради това е уместно да се 

определи обвързваща цел на Съюза за 

поне 27-процентов дял на енергията от 

възобновяеми източници. Държавите 

членки следва да определят своите 

приноси за постигането на тази цел 

като част от своите интегрирани 

национални планове в областта на 

климата и енергетиката в рамките 

на процеса на управление, определен в 

Регламент [относно управлението на 

Енергийния съюз]. 

(7) Поради това е уместно да се 

определи обвързваща цел на Съюза за 

поне 35-процентов дял на енергията от 

възобновяеми източници, която да се 

придружава от национални цели. За 

държавите членки следва само по 

изключение да се допуска отклонение 

от предвиденото равнище на 

тяхната цел с максимално 10% при 

надлежно обосновани, измерими и 

проверими обстоятелства, въз основа 
на обективни и недискриминационни 

критерии. 

Or. en 



 

AM\1143295BG.docx  PE614.327v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/325 

Изменение  325 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква а а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

аа) „потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници“ означава активен клиент 

съгласно определението в Директива 

[относно измервателните уреди] който 

консумира и може да акумулира и 

продава електроенергия от 

възобновяеми източници, генерирана в 

негов имот, включително в 

многофамилна жилищна сграда, 

търговски обект, обект за споделени 

улуги или затворена разпределителна 

система, при условие, в случай на 

небитови потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, че тези дейности не 

представляват тяхната основна 

търговска или професионална дейност; 

аа) „потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници“ означава активен клиент 

или група от действащи съвместно 

клиенти съгласно определението в 

Директива [относно измервателните 

уреди], които консумират и могат да 

акумулират и продават 

електроенергия от възобновяеми 

източници, генерирана в техен имот, 

включително в многофамилна жилищна 

сграда, жилищен район, търговски 

обект, промишлен обект, обект за 

споделени услуги или в същата 

затворена разпределителна система, или 

в отделни обекти чрез създаването и 

функционирането на системи за 

виртуален обмен. За небитовите 
потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници тези дейности не 

представляват основна търговска или 

професионална дейност; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/326 

Изменение  326 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Хосе Бланко Лопес 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

13. Когато доставчиците на енергия 

предлагат на пазара енергия от 

възобновяеми източници или от 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия на клиенти, като 

се позовават на екологичните или други 

ползи от енергията от възобновяеми 

източници или от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия , държавите 

членки трябва да изискват тези 

доставчици на енергия да използват 

гаранции за произход за да представят 

количеството или дела енергия от 

възобновяеми източници или от 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия. 

13. Когато доставчиците на енергия 

предлагат на пазара енергия от 

възобновяеми източници или от 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия на клиенти, като 

се позовават на екологичните или други 

ползи от енергията от възобновяеми 

източници или от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия, държавите 

членки изискват тези доставчици на 

енергия да използват гаранции за 

произход, за да представят количеството 

или дела енергия от възобновяеми 

източници или от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия.  

Държавите членки установяват 

подходящи механизми, които да 

позволяват на производителите на 

енергия да докажат, че 

електроенергията е била произведена 

в инсталации за енергия от 

възобновяеми източници, които са 

нови и допълнителни. 

За тази цел държавите членки 

означават гаранциите за произход на 

електроенергията от възобновяеми 

енергийни източници като „гаранции 
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за произход плюс“, ако са изпълнени 

следните условия: 

а) крайната дата на производство не 

е с повече от десет години по-късно 

от датата, на която инсталацията е 

била свързана към електропреносната 

мрежа; и 

б) инсталацията не е получавала 

помощ от национална схема за 

подпомагане. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/327 

Изменение  327 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Дарио Тамбурано 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) имат право да създадат и 

управляват системи за виртуален 

обмен на потреблението, 

съхранението и продажбата на 

електроенергия, произведена на 

отделните обекти; 

 (В случай че изменението бъде прието, 

то следва да бъде включено между 

изменение 180 и изменение 181) 

Or. en 

 


