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26.9.2018 A8-0287/71 

Изменение  71 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част А – точка 6.3 – параграф 4 – алинея 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Изменение  72 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение І – част Б – точка 6.3.1. – параграф 4 – алинея 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

Or. en 



 

AM\1164062BG.docx  PE624.113v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

26.9.2018 A8-0287/73 

Изменение  73 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

а) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на 30 % намаление 

на средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част А на приложение I; 

а) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на 35 % намаление 

спрямо средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част А на приложение I; 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 30 % 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 30 % 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Изменение  74 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква м 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) „превозно средство с нулеви и 

ниски емисии“ означава лек пътнически 

автомобил или леко търговско 

превозно средство с емисии в 

отработилите газове от нула до 50 g 

CO2/km, определени съгласно Регламент 

(ЕС) 2017/1151. 

м) „превозно средство с нулеви и 

ниски емисии“ означава лек пътнически 

автомобил с емисии в отработилите 

газове от нула до 50 g CO2/km и леко 

търговско превозно средство с емисии 

в отработилите газове от нула до 70 

g CO2/km, определени съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Изменение  75 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) категорията превозни средства, 

регистрирани като M1 или N1, за които 

се прилага групирането. 

г) категорията превозни средства, 

регистрирани като M1 и N1, за които се 

прилага групирането. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Изменение  76 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 8 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. За целите на определянето на 

средните специфични емисии на CO2 в 

категории M1 и N1 за всеки 

производител, за същия или друг 

производител(и) и в същата 

календарна година се взема предвид 

евентуалното преизпълнение на 

неговата цел по отношение на 

емисиите на CO2 в категории M1 и N1, 

ако това бъде поискано от 

производителя(ите). В този случай 

разликата между целта за 

специфични емисии в категории M1 

или N1 на производителя и неговите 

средни специфични емисии се 

приспадат от средната стойност на 

неговите специфични емисии на CO2 

за специфичната цел в категории M1 

или N1 съгласно регистрираните 

размери. Общият принос на тези 

прехвърляния на облекчения между 

производителите на превозни 

средства от категории M1 или N1 

може да бъде до 10 g CO2/km на 

производител. 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Изменение  77 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5a 

 Облекчение за конкретни разработки 

в областта на горивата и 

двигателите с цел намаляване на 

разхода на гориво и емисиите на CO2 

 Подобренията на ефективността, 

които водят до намаляване на разхода 

на гориво и емисиите на CO2 и които 

произтичат от съчетаването на 

разработки в областта на горивата и 

технологиите за двигателите, следва 

да бъдат взети предвид съгласно 

настоящия регламент по отношение 

на задължената страна. Най-късно до 

31 декември 2020 г. Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 16 за определяне на критериите 

и на подробната методология за 

отчитане на тези подобрения на 

ефективността по отношение на 

задълженията съгласно настоящия 

регламент. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Изменение  78 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 7 — параграф 9 (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9. Когато в превозните средства 

се използват горива от възобновяеми 

източници, за извършването на 

подходяща оценка на нетните емисии 

на CO2, допринасящи за свързаните с 

изменението на климата явления, се 

предлага въглероден корекционен 

коефициент (CCF). CCF се определя 

като функция на използваното гориво 

от възобновяеми източници.  

 Горивата от възобновяеми източници 

(течни и газообразни) включват 

биогенните горива (например 

отделяния при процесите на 

анаеробно разграждане биометан), 

както и синтетичните горива 

(включително т. нар. „електронни 

горива“ и „електроенергия в газ“), 

които отговарят на критериите за 

устойчивост, изброени в 

Директивата за насърчаване на 

използването на енергия от 

възобновяеми източници (RED II). 

 Сертифицирането на количеството 

на горивото от възобновяеми 

източници може да се извърши на 

равнище държава членка или като 
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алтернатива – да се предостави 

директно от производителя на 

превозното средство. 

 Следователно по време на етапа на 

мониторинг и докладване емисиите 

на CO2 от автомобилния парк се 

изчисляват, като се използва 

въглеродният корекционен 

коефициент и следната формула: 

емисии на CO2 от автомобилния парк 

= (CO2 за одобрението на типа) * (1-

CCF).  

 Въглеродният корекционен 

коефициент се отнася само за 

технологията, при която горивото 

от възобновяеми източници включва 

например и газ от възобновяеми 

източници, като въглеродният 

корекционен коефициент се прилага 

само за парка на превозните средства 

с природен газ. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Изменение  79 

Йенс Гизеке 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

Катержина Конечна 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 7 — параграф 10 (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10. До 2023 г. Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 16 с цел включване на 

алтернативните горива в 

изчисляването на целта за емисиите 

на CO2 за новите леки пътнически 

автомобили и новите леки търговски 

превозни средства. 

Or. en 

 

 


