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Предложение за регламент 

Приложение 1 – точка 2.1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1а. Изчисляване на еталонните 

емисии на CO2 на горива от 

възобновяеми източници от 

тежкотоварно превозно средство. 

 Специфичните емисии в g/km (CO2v) 

от новото тежкотоварно превозно 

средство v, разпределено в подгрупата 

sg, се изчисляват по следната 

формула: 

 

 

където 

 Σ е сумата за всички профили на 

движението mp, посочени в таблица 

2; 

 sg е подгрупата, в която е 

разпределено новото тежкотоварно 

превозно средство v, съгласно раздел 1 

от настоящото приложение; 

 Wsg,mp, е тегловният коефициент за 

профила на движение, посочен в 

таблица 2; 

 CO2v,mp са емисиите на CO2 в g/km 

от горива от възобновяеми източници 

от тежкотоварно превозно средство 

v, определени за съответния профил 
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на движението mp и докладвани в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

…/2018 [мониторинг и докладване за 

ТПС]. 

 CCF е коефициентът за корекция на 

CO2, както е определен в член 3, 

буква о). 

  

Or. en 
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Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако бъде установено, че през 

дадена календарна година от 2025 г. 

нататък даден производител има 

извънредно количество емисии в 

съответствие с параграф 2, Комисията 

начислява такса за извънредно 

количество емисии в съответствие със 

следната формула: 

1. Ако бъде установено, че през 

дадена календарна година от 2025 г. 

нататък даден производител има 

извънредно количество емисии в 

съответствие с параграф 2, Комисията 

начислява на производителя или на 

управителя на групата, според случая, 

такса за извънредно количество емисии 

в съответствие със следната формула: 

(такса за извънредно количество 

емисии) = (извънредно количество 

емисии x 6 800 €/gCO2/tkm). 

(такса за извънредно количество 

емисии) = (извънредно количество 

емисии x 1000 €/gCO2/tkm). 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целта Комисията осигурява 

наличието на надеждни 

анонимизирани данни от 

производителите или от националните 

органи — според случая — за емисиите 

на CO2 и разхода на енергия на 

тежкотоварните превозни средства в 

реални условия. 

2. За целта Комисията осигурява 

публичното наличие на надеждни 

анонимизирани данни от 

производителите или от националните 

органи — според случая — за емисиите 

на CO2 и разхода на енергия на 

тежкотоварните превозни средства в 

реални условия, основани на 

стандартизация на съществуващите 

системи за събиране на данни, които 

обхващат различните типове 

употреба. Комисията прави оценка на 

осъществимостта на изпитването 

на емисиите на CO2 при реални 

условия на движение с преносими 

системи за измерване на емисиите 

(PEMS). 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

До 31 декември 2022 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

ефективността на настоящия регламент, 

целта за намаляване на емисиите на CO2, 

която трябва да се определи за 2030 г. 

съгласно член 1, и определянето на цели 

за намаляване на емисиите на CO2 от 

други видове тежкотоварни превозни 

средства, включително ремаркета. 

Докладът съдържа също така оценка на 

ефективността на мерките, по-

специално по отношение на превозните 

средства с нулеви и ниски емисии, най-

вече автобусите, като се отчитат целите, 

посочени в Директива 2009/33/ЕО30 , 

както и на системата за кредити за СО2, 

а също дали е целесъобразно 

прилагането на мерките да продължи 

през 2030 г. и след това, и — ако е 

целесъобразно — се придружава от 

предложение за изменение на 

настоящия регламент. 

До 31 декември 2022 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

ефективността на настоящия регламент, 

методиките за отчитане на 

емисиите „от източника на гориво до 

потребителя“, целта за намаляване на 

емисиите на CO2, която трябва да се 

определи за 2030 г. съгласно член 1, и 

определянето на цели за намаляване на 

емисиите на CO2 от други видове 

тежкотоварни превозни средства, 

включително ремаркета и съчленените 

превозни средства на европейската 

модулна система. Комисията 

докладва също за напредъка при 

установяването на представителна 

методика за изчисляване на емисиите 

през жизнения цикъл . Докладът 

съдържа също така оценка на 

ефективността на мерките, по-

специално по отношение на превозните 

средства с нулеви и ниски емисии, най-

вече автобусите, включително 

тяхното определение, като 

същевременно се отчитат целите, 

посочени в Директива 2009/33/ЕО30, 

както и на системата за кредити за СО2, 



 

AM\1168506BG.docx  PE624.217v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

а също дали е целесъобразно 

прилагането на мерките да продължи 

през 2030 г. и след това, и — ако е 

целесъобразно — се придружава от 

предложение за изменение на 

настоящия регламент. За този доклад 

Комисията оценява всички основни 

параметри, които влияят върху 

повишаването на приемането от 

пазара на алтернативни задвижващи 

системи, като взема предвид 

следните показатели: 

 – разширяване на инфраструктурата 

за зареждане, 

 – диапазон на предлаганите превозни 

средства (задвижвани с акумулаторна 

батерия електрически пътни 

превозни средства, зареждащи се от 

електрическата мрежа хибридни 

автомобили, електрически превозни 

средства, задвижвани от горивни 

клетки [FCEV] и т.н.), 

 – средни цени на нефта и горивата, 

 – равнища на субсидиите и 

непаричните стимули, 

 – равнище на обществените поръчки 

и т.н. 

Or. en 
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Съображение 34 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) През 2022 г. Комисията следва да 

направи оценка на ефективността на 

стандартите за емисиите на CO2, 

определени с настоящия регламент, по-

специално на степента на намаляване на 

емисиите, която да бъде постигната до 

2030 г., на условията, които следва да 

бъдат налице за постигането на тази 

цел, както и в периода след това, а също 

относно определянето на цели за 

намаляване на емисиите на CO2 за други 

видове тежкотоварни превозни 

средства, като по-малки товарни 

автомобили, градски и междуградски 

автобуси и ремаркета. При оценката — 

изключително във връзка с целите на 

настоящия регламент — следва да се 

разгледат също така съображения 

относно комбинациите от тежкотоварни 

превозни средства и други превозни 

средства извън стандартните маси и 

габарити, приложими за транспорта на 

национално равнище, например 

модулни концепции. 

(34) През 2022 г. Комисията следва да 

направи оценка на ефективността на 

стандартите за емисиите на CO2, 

определени с настоящия регламент, по-

специално на степента на намаляване на 

емисиите, която да бъде постигната до 

2030 г., на условията, които следва да 

бъдат налице за постигането на тази 

цел, както и в периода след това, а също 

относно определянето на цели за 

намаляване на емисиите на CO2 за други 

видове тежкотоварни превозни 

средства, като по-малки товарни 

автомобили, градски и междуградски 

автобуси и ремаркета. При оценката – 

изключително във връзка с целите на 

настоящия регламент – следва да се 

разгледат също така съображения 

относно комбинациите от тежкотоварни 

превозни средства и други превозни 

средства извън стандартните маси и 

габарити, приложими за транспорта на 

национално равнище, например 

модулни концепции, потенциалът на 

тези превозни средства и на подход, 

основаващ се на транспортната 

система, за намаляване на емисиите 

на CO2, както и възможността за 
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включването тези превозни средства 

в настоящия регламент. 

Or. en 

 

 


