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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/312 

Изменение  312 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 1 януари 2019 г. и на всеки 

десет години след това всяка държава 

членка нотифицира до Комисията свой 

интегриран национален план в областта 

на енергетиката и климата. Плановете 

съдържат елементите, определени в 

параграф 2 и в приложение I. Първият 

план обхваща периода от 2021 г. до 

2030 г. Следващите планове обхващат 

десетгодишните периоди, 

непосредствено следващи периода, 

обхванат от предхождащия ги план. 

1. Не по-късно от шест месеца 

... [след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] и не по-късно 

от 1 юни 2019 г. за първия план и до 1 

януари 2024 г. и на всеки десет години 

след това за последващите планове, 

всяка държава членка следва представя 

на Комисията свой интегриран 

национален план в областта на 

енергетиката и климата, обхващащ 

десетгодишен период. Плановете 

съдържат елементите, определени в 

параграф 2 и в приложение I. Първият 

план обхваща периода от 2021 г. до 

2030 г. 

Or. en 

Обосновка 

С изменението се предлага промяна в параграф 1, като в същото време се подкрепят всички 

други промени в предложението на Комисията, както е прието в изменение 59 от комисиите 

ITRE/ENVI. 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/313 

Изменение  313 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изготвят и 

представят пред Комисията до 

1 януари 2020 г. и на всеки 10 години 

след това своите дългосрочни стратегии 

за ниски емисии, които са с 50-годишна 

перспектива и имат за цел да дадат 

принос към: 

1. Държавите членки и Комисията 

от името на Съюза приемат до 

1януари 2020 г. и на всеки десет години 

след това своите дългосрочни стратегии 

в областта на климата и 

енергетиката, които са с 30-годишна 

перспектива и имат за цел да дават 

принос към: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/314 

Изменение  314 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изпълнението на ангажиментите 

на Съюза и на държавите членки 

съгласно РКООНИК и Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата за ограничаване на 

антропогенните емисии на парникови 

газове и подобряване на поглъщанията 

от поглътители; 

а) изпълнението на ангажиментите 

на Съюза и на държавите членки 

съгласно РКООНИК и Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата за ограничаване на 

антропогенните емисии на парникови 

газове и подобряване на поглъщанията 

от поглътители в 10-годишни стъпки; 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение съответства на изменение 123, прието от комисиите  ITRE и ENVI. 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/315 

Изменение  315 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) постигането на дългосрочно 

намаляване на емисиите и засилване на 

поглъщанията на парникови газове по 

поглътители във всички сектори в 

съответствие с целта на Съюза, в 

контекста на необходимите според 

МКИК намаления на емисиите от 

страна на развитите страни като 

група, с оглед на намаляване по 

икономически ефективен начин на 

емисиите с 80 до 95 % до 2050 г. в 

сравнение с равнищата от 1990 г. 

в) постигането на дългосрочно 

намаляване на емисиите и засилване на 

поглъщанията на парникови газове по 

поглътители във всички сектори в 

съответствие с целта на Съюза, в 

контекста на необходимите според 

МКИК намаления на емисиите на 

Съюза на парникови газове по 

икономически ефективен начин и за 

поддържане и увеличаване на 

поглъщанията от поглътители, 

когато това е целесъобразно, в 

стремежа към постигане на 

температурните цели на Парижкото 

споразумение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/316 

Изменение  316 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) постигане на въглеродно 

неутрална енергийна система в 

Съюза. 

Or. en 



 

AM\1143325BG.docx  PE614.329v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/317 

Изменение  317 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дългосрочните стратегии за 

ниски емисии обхващат: 

2. Дългосрочните стратегии в 

областта на климата и 

енергетиката обхващат: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/318 

Изменение  318 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) общото намаляване на емисиите 

и засилване на поглъщанията на 

парникови газове по поглътители; 

а) общото намаляване на емисиите 

и засилване на поглъщанията на 

парникови газове по поглътители в 

съответствие с Парижкото 

споразумение; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/319 

Изменение  319 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) намаляването на емисиите и 

увеличаването на поглъщанията на 

парникови газове по поглътители в 

отделните сектор, в т.ч. производството 

на електроенергия, промишлеността, 

транспорта, сградния сектор (жилищни 

сгради и сгради от третичния сектор), 

селското стопанство и земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (LULUCF); 

б) с оглед на декарбонизацията, 

намаляването на емисиите на 

парникови газове и увеличаването на 

поглъщанията на парникови газове по 

поглътители в отделните сектор, 

включително, наред с другото, 
производството на електроенергия, 

промишлеността, транспорта, 

отоплението и охлаждането, 

сградния сектор (жилищни сгради и 

сгради от третичния сектор), селското 

стопанство и земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (LULUCF); 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение съответства на изменение 123, прието от комисиите  ITRE и ENVI. 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/320 

Изменение  320 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) очаквания напредък по 

отношение на прехода към икономика с 

ниски емисии на парникови газове, 

включително по отношение на 

парниково-газовата интензивност, CO2 

интензивността на брутния вътрешен 

продукт и стратегии за ориентирани в 

това отношение научни изследвания, 

развойна дейност и иновации; 

в) очаквания напредък по 

отношение на прехода към икономика с 

ниски емисии на парникови газове, 

включително по отношение на 

парниково-газовата интензивност, CO2 

интензивността на брутния вътрешен 

продукт и стратегии за ориентирани в 

това отношение дългосрочни 

инвестиции, научни изследвания, 

развойна дейност и иновации; 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение съответства на изменение 123, прието от комисиите  ITRE и ENVI. 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0402/321 

Изменение  321 

Анжелик Дьолае, Гунар Хьокмарк 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0402/2017 

Мишел Ривази 

Управление на енергийния съюз 

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

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) връзки с друго дългосрочно 

национално планиране. 

г) ако е приложимо, връзки с 

други национални дългосрочни цели, 
планиране и други политики и мерки и 

инвестиции; 

Or. en 

 


