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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/308 

Изменение  308 

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 2 – параграф 2 – точка 18 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) „макрорегион“ означава 

съвкупност от две или повече 

държави членки, участващи в 

структурирано партньорство, 

обхващащо най-малко едно от петте 

измерения на Енергийния съюз; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/309 

Изменение  309 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Хосе Бланко Лопес 

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 -1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Ако, въз основа на оценката на 

проектите на интегрираните 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата в 

съответствие с член 9, Комисията 

заключи, че целите на държавите 

членки са недостатъчни за 

колективното постигане на 

обвързващите общи цели на Съюза за 

2030 г. в областта на възобновяемите 

енергийни източници и енергийната 

ефективност, тя може да поиска от 

държавите членки, чиито цели тя 

смята за недостатъчни, да увеличат 

степента на своите амбиции с оглед 

да се гарантира съответното 

равнище на колективна амбиция. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/310 

Изменение  310 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Хосе Бланко Лопес 

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 -1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1a. В областта на енергията от 

възобновяеми източници Комисията 

използва обстоятелствата, изброени 

в член 5, параграф 1, като 

обективните критерии за своята 

оценка, посочена в член 

12. държавите членки, чиято цел е 

по-ниска от целта, която се получава 

при прилагане на формулата, 

посочена в приложение Ia, увеличават 

съответно целта си. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/311 

Изменение  311 

Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Хосе Бланко Лопес 

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 

 1. Целите на държавите членки за 

2030 г. представляват сумата на 

следните компоненти, изразена в 

процентни пунктове: 

 а) обвързващата национална цел на 

държавата членка за периода до 

2020 г., посочена в приложение I; 

 б) фиксирана вноска („Вфикс“); 

 в) вноска въз основа на БВП на глава 

от населението („ВБВП“) 

 г) вноска въз основа на потенциала 

(„Впотенциал“); 

 д) вноска, отразяваща равнището на 

междусистемни връзки на държавата 

членка („Всвързаност“) 

 2. „Вфикс“ е еднаква за всички държави 

членки. „Вфикс“ на всички държави 

членки заедно допринасят за 30% от 

разликата между целите на Съюза за 

2030 и 2020 г. 

3. „ВБВП“ се разпределят между 

държавите членки въз основа на 

индекса на БВП на глава на 

населението за средното за Съюза, 

като за всяка отделна държава 

членка таванът на индекса е 

определен на 150% от средното за 

Съюза. „ВБВП“ на всички държави 

членки заедно допринасят за 30 % от 

разликата между целите на Съюза за 
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2030 и 2020 г. 

4. „Впотенциал“ се разпределят между 

държавите членки въз основа на 

разликата между дела на ВЕИ на 

държавата членка през 2030 г., както 

е показано в референтния сценарий в 

модела PRIMES EUCO3535, и нейната 

обвързваща национална цел за 2020 г. 

„Впотенциал“ на всички държави членки 

заедно допринасят за 30% от 

разликата между целите на ЕС за 

2030 и 2020 г. 

5. „Всвързаност“ разпределя между 

държавите членки въз основа на 

съотношението на индекса за дела на 

електроенергийната взаимна 

свързаност към средното за Съюза, 

като за всяка отделна държава 

членка таванът на индекса за дела на 

електроенергийната взаимна 

свързаност се определя на 150% от 

средното за Съюза. „Всвързаност“ на 

всичките държави членки в своята 

съвкупност допринасят за 10% от 

разликата между целите на Съюза за 

2030 и 2020 г. 

Or. en 

 


