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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/291 

Изменение  291 

Клод Тюрмес, Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Гунар Хьокмарк, Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет 

от името на групата ALDE 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин 

от името на групата S&D 

 

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 i a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iа. националната цел на 

съответната държава членка за 

енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

енергопотребление през 2030 г., 

определена в съответствие с член 3 и 

приложение Ia от Директива (ЕС) 

.../... [преработен текст на Директива 

2009/28/ЕО, предложен с COM(2016) 

767], с прогресивна крива, осигуряваща 

редовното използване на енергията 

от възобновяеми източници от 2021 г. 

нататък, както е предвидено в 

приложение Ia към настоящия 

регламент. 

Or. en 



 

AM\1143319BG.docx  PE614.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/292 

Изменение  292 

Клод Тюрмес, Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Гунар Хьокмарк, Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет 

от името на групата ALDE 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин 

от името на групата S&D 

 

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 i б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iб. Кривата, посочена в параграф 

ia, : 

 i) започва от дела на енергията от 

възобновяеми източници през 2020 г., 

както е посочено в третата колона 

на таблицата в част A от 

приложение I към Директива (ЕС).../... 

[преработена версия на Директива 

2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 

767]. Ако дадена държава членка 

надвиши своята задължителна 

национална цел за 2020 г., нейната 

крива може да започне на равнището, 

постигнато през 2020 г.; 

 ii) се състои от минимум три 

референтни стойности, изчислени 

като средна стойност за 

предходните две или години, както е 

посочено в приложение Ia; 

 iii) постига най-малко своята цел за 

2030 г. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/293 

Изменение  293 

Клод Тюрмес, Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Гунар Хьокмарк, Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет 

от името на групата ALDE 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В областта на енергията от 

възобновяеми източници, без да се 

засягат мерките на равнището на Съюза, 

посочени в параграф 3, ако през 2023 г. 

въз основа на своята оценка съгласно 

член 25, параграфи 1 и 2 Комисията 

стигне до заключението, че линейната 

крива на Съюза, упомената в член 25, 

параграф 2, не е колективно 

постигната, държавите членки 

гарантират че всички различия ще 

бъдат отстранени най-късно до 2024 г. с 

помощта на допълнителни мерки, като 

например: 

В областта на енергията от 

възобновяеми източници, без да се 

засягат мерките на равнището на Съюза, 

посочени в параграф 3, ако въз основа 

на своята оценка съгласно член 25, 

параграфи 1 и 2 Комисията стигне до 

заключението, че дадена държава 

членка не отбелязва достатъчен 

напредък, за да изпълни своята 

национална задължителна цел за 

2030 г., преди всичко като не спазва 

своите референтни стойности през 

2022, 2025 и 2027 г. съгласно 

посоченото в приложение Іа, 

съответната държава членка 

гарантира, че всички различия в 

кривата ще бъдат отстранени в 

рамките на една година с помощта на 

допълнителни мерки, като например: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/294 

Изменение  294 

Клод Тюрмес, Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Гунар Хьокмарк, Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет 

от името на групата ALDE 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин 

от името на групата S&D 

 

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 Іa 

 НАЦИОНАЛНИ КРИВИ ЗА ДЕЛА НА 

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ В БРУТНОТО 

КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 

ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ 2020 г. И 2030 г. 

 Кривата, посочена в член 4, буква а), 

точка 2, втора алинея, се състои от 

следните две референтни стойности: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), като 

средна стойност за двегодишния 

период от 2021 г. до 2022 г.; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), като 

средна стойност за периода от 2023 г. 

до 2025 г.; както и 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), като 

средна стойност за двегодишния 

период от 2025 г. до 2027 г.; 

 където 

 S2020 = целта за тази държава 

членка през 2020 г. в съответствие с 

член 3 и приложение I – част А от 

[преработен текст на Директива 
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 както и 

 S2030 = целта за тази държава 

членка през 2030 г. 

Or. en 

 


