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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. подкрепя съобщението на Комисията от 31 май 2017 г., озаглавено „Европа в 

движение“ (COM(2017)0283), по-специално що се отнася до необходимостта от 

бързо преминаване към пътна мобилност с ниски и нулеви емисии, 

интермодалност, споделена мобилност и разработването на свързани и 

автоматизирани превозни средства чрез инвестиции и интеграция на 

инфраструктурните, енергийните и цифровите мрежи; приветства стратегическия 

подход в съобщението за постигане на съгласувана регулаторна рамка за все по-

сложната област на автомобилния транспорт; 

2. отбелязва, че декарбонизацията на транспорта може да намали зависимостта от 

вноса, като го замени с по-чисти, произведени на местно равнище източници на 

енергия. припомня, че: 

a) автомобилният транспорт в ЕС е източник на една пета от емисиите на 

парникови газове в ЕС и че той е почти изцяло задвижван с нефт, 

б) между 2010 г. и 2050 г. се очаква увеличение с 42% на пътническия 

автомобилен транспорт и увеличение 60% на товарния автомобилен  транспорт, и  

в) до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да се 

намалят поне с 60% спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция 

към свеждането им до нула; 

подчертава поради това необходимостта от постоянни усилия за увеличаване на 

иновациите и привличане на частни инвестиции в научноизследователска и 

развойна дейност, развитие на пазара за нови технологии и решения, както и в 

инфраструктура и от развитие на нисковъглеродни транспортни услуги, като 

обществения транспорт; подчертава значението на насочването на мобилността и 

че стандартите за ефективност на превозните средства и транспортната 

инфраструктура трябва да бъдат приведени в съответствие с цел по отношение на 

въглеродните емисии, която да е в съответствие с ангажиментите по Парижкото 

споразумение, като се вземат предвид емисиите за целия жизнен цикъл; 

3. потвърждава ангажиментите на ЕС за борба с изменението на климата, поети в 

рамките на Парижкото споразумение, Програмата на ООН до 2030 г. и рамката в 

областта на климата и енергетиката до 2030 г.; приветства вече приетите мерки, 

като хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни 

превозни средства, както и пакетите за емисиите при реални условия, чиято цел е 

намаляване на разликата между заявените цели за декарбонизация и реалните 

емисии от автомобилния транспорт; изисква от Комисията да следи за 

ефективността на тези мерки и при необходимост да предложи допълнителни 

подобрения; счита, че хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване 

на лекотоварни превозни средства е стъпка в правилната посока по отношение на 

измерването на потреблението на гориво и емисиите на въглероден диоксид (CO2) 
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на пътник при леките автомобили; 

4. отбелязва, че разбивките на пътуванията по вид транспорт показват, че частният 

автомобил все още е основното транспортно средство по отношение на 

осъществен брой пътувания; 

5. счита, че е важно да се подобри инфраструктурата за алтернативни форми на 

мобилност с нулеви емисии в градска среда; посочва необходимостта от 

финансиране на проекти за улесняване на местната и регионалната мобилност с 

ниски въглеродни емисии, като например схемите за предоставяне на градски 

велосипеди; 

6. подчертава, че за тази цел ще бъде необходимо бързо да се увеличи дела на 

електромобилността и горива с ниски емисии, тъй като автомобилният транспорт 

е източник на една пета от емисиите в ЕС и този дял се увеличава, но че също 

трябва да се вземат предвид въглеродните емисии и въздействието върху 

околната среда на производството на тези алтернативни енергийни източници; 

счита за важно хората да бъдат насърчавани да възприемат навици за устойчива 

мобилност чрез икономически стимули, както и чрез повишаване на 

осведомеността относно въздействието върху околната среда на различните 

видове транспорт; отбелязва както финансовите, така и нефинансовите бариери, 

пред които потребителите са изправени сега при покупката на електрически 

автомобили; припомня, че възприемането на горивата с ниски емисии от страна 

на крайните потребители силно зависи от наличието и достъпността на 

инфраструктурата; приветства в тази връзка съществуващите частни и публични 

инициативи за осигуряване на възможност за роуминг между операторите на 

инфраструктурата за зареждане; призовава Комисията и държавите членки да 

предприемат всички необходими стъпки за улесняване на роуминга и 

достъпността на инфраструктурата за зареждане в рамките на Европа; 

7. счита, че за да се ускори навлизането на пазара на горива с ниски емисии и да се 

използват в пълна степен ползите от тях за климата, е необходимо да се 

стимулира тяхната употреба и разработването на съвместими превозни средства; 

заявява отново обаче, че за спазването на Парижкото споразумение е необходимо 

към средата на века да се постигне устойчива тенденция на намаляване на 

емисиите на парникови газове от транспорта в посока достигане на нулеви 

емисии; подчертава, че европейският сектор на автомобилния транспорт няма да 

може да бъде трансформиран в посока постигане на екологична и икономическа 

устойчивост, ако продължи прилагането на универсален технологичен подход и 

че следователно е необходимо да се премине към наистина неутрална от 

технологическа гледна точка оценка на задвижващите системи във връзка с 

разработването на бъдещи превозни средства, които да отговарят на различните 

потребности от мобилност; подчертава, че са необходими междусекторни усилия 

за ускоряване на инвестициите в инфраструктура за гориво с ниски емисии, която 

е предпоставка за по-широкото използване и внедряване на превозни средства, 

използващи алтернативни горива; 

8. отбелязва също така, че тъй като средностатистически ежедневните пътувания са 

на много кратки разстояния, е от решаващо значение да се осигури 
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инфраструктура за насърчаване на екологосъобразна мобилност (колоездене, 

ходене...) с цел да се предложи на гражданите алтернатива на автомобилния 

транспорт; 

9. отбелязва, че според прогнозите пътническият транспорт ще се увеличи с 40% до 

2050 г., по-специално в сектора на въздушния транспорт (+58%), което ще доведе 

до увеличение с 15% на емисиите на парникови газове между 2030 и 2050 г. в 

сравнение с нивата от 1990 г.; 

10. отбелязва, че бъдещите стратегии за мобилност и транспорт – с оглед на новите 

решения в икономиките на споделяне и сътрудничество – трябва да отчитат 

инвестиционния потенциал в селските райони; 

11. отбелязва, че уроците от предишни и текущи проекти – като Работната програма 

за транспорта, Механизма за свързване на Европа и Устойчивата споделена 

мобилност, която е взаимосвързана с обществения транспорт в европейските 

селски райони (SMARTA) – предоставят елементите за изграждане на 

интелигентни селища, включително на по-ефективна и по-интелигентна 

логистика от врата до врата, иновативни концепции за мобилността като услуга, 

ново поколение интелигентна транспортна инфраструктура, свързан и 

автоматизиран транспорт и интелигентна градска мобилност (транспорт до/от 

градовете); 

12. приветства факта, че Комисията също прави връзка с кръговата икономика, като 

поставя специален акцент върху ограничените запаси от материали и батериите; 

насърчава в този контекст Комисията да извърши допълнителна оценка на 

отпечатъка върху околната среда от производството и рециклирането на батерии, 

за да се получи пълна картина на въздействието върху околната среда на 

задвижваните с акумулаторни батерии електрически пътни превозни средства, с 

цел да се улесни сравнението на устойчивостта по време на целия жизнен цикъл 

на различните системи за задвижване; 

13. подчертава потенциалните ползи от приложенията за повторна употреба на 

батерии за превозни средства, например в областта на решенията за съхранение на 

енергия в интелигентните мрежи и интелигентните домове, и призовава 

Комисията и държавите членки да подкрепят научноизследователските и 

пилотните проекти в тази област чрез схеми за финансиране; 

14. подкрепя по-интензивното използване на цифровите технологии при прилагането 

на принципа „замърсителят плаща“, като например електронно начисляване на 

пътни такси и издаване на билети въз основа на екологичните характеристики на 

превозните средства; подчертава, че една хармонизирана рамка за системите за 

пътно таксуване следва да отчита както емисиите на парникови газове, така и 

емисиите на замърсители при определяне на екологичните характеристики, за да 

се изпращат ясни и балансирани сигнали за разработването на нови превозни 

средства; подчертава обаче, че тези правила трябва да бъдат ясни и прозрачни за 

участниците в движението; подчертава благотворното въздействие върху 

околната среда и безопасността на свързаната мобилност и автоматизираните 

транспортни решения в градските райони, като например оптимизирането на 

транспортните потоци и намаляването на движението, свързано с търсенето на 
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места за паркиране, и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят 

градовете в приемане на необходимите технологии; подчертава обаче, че 

развитието на автономното управление на превозни средства не следва да води до 

увеличаване на индивидуалния транспорт или задръстванията; счита, че е важно 

новите транспортни услуги, като съвместното ползване на автомобил и 

мобилността като услуга, следва да се разглеждат като начини на пътуване, които 

са поне толкова добри, ако не е за предпочитане пред, използването на личен 

автомобил; приветства насоките на Комисията за градовете относно регулирането 

на достъпа на превозни средства в градските зони (UVARs); подчертава обаче, че 

е необходимо да се направи повече на европейско равнище, за да се избегне 

фрагментирането на единното транспортно пространство; изтъква в този контекст 

значението на финансирането на проекти за транспортна инфраструктура с цел 

подпомагане на постигането на целите в областта на климата, както и значението 

на трансграничното сътрудничество между държавите членки; счита, че по 

отношение на финансирането от ЕС за транспорта пригодността за постигане на 

целите в областта на климата следва да бъде един от критериите за допустимост 

на проектите; 

15. подчертава, че според данни на СЗО автомобилният транспорт допринася за 

замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, което има отрицателно 

въздействие върху здравето на гражданите, особено в градските райони; 

подчертава, че в ЕС-28 замърсяването с прахови частици е причина за 

преждевременната смърт на 399 000 души годишно, като за азотните оксиди тази 

цифра е 75 000, а за озона – на 13 600; подчертава, че над 30% от населението в 

Европа е изложено на шум от движение по пътищата, който е по-висок от 

стандарта за средното ниво на шум от 55 Ldn dB; призовава за ефективна 

стратегия за намаляване на равнището на замърсители на въздуха като NOx, NO2 

и прахови частици и подчертава, че емисиите на замърсители на въздуха от 

транспорта трябва да бъдат драстично намалени; 

16. припомня ужасяващите опити с излагането на хора и маймуни на въздействието 

на отработени газове, проведени от Европейската изследователска група по 

околна среда и здраве в сектора на транспорта (EUGT) – орган, финансиран от 

големи автомобилни компании; припомня, че това не е първият подобен скандал в 

автомобилната промишленост; призовава всички изследвания, които предоставят 

информация за изготвяне на политиката на ЕС, да бъдат напълно независими от 

автомобилната промишленост, включително по отношение на финансиране и 

подизпълнение; 

17. отбелязва, че предоставянето на информация на потребителите относно 

пътническите превозни средства е задължително за ускоряването на 

декарбонизацията в транспорта и във връзка с това призовава за по-добро 

информиране относно емисиите и разхода на гориво на превозните средства, 

включително чрез стандартизирани, видими и ясни означения върху превозните 

средства, за да се даде възможност на потребителите да правят информиран 

избор, както и за да се насърчават промени в поведението на предприятията и 

физическите лица и по-екологичната мобилност; подчертава, че по-точната 

информация ще улесни и позволи на публичните органи да възлагат „зелени“ 
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обществени поръчки; приветства Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията1, като 

същевременно приканва Комисията да разгледа възможността за преразглеждане 

на Директива 1999/94/ЕО относно етикетирането на леки автомобили2; 

18. призовава външните ефекти на автомобилния транспорт върху околната среда и 

обществото да се интернализират и на потребителите да се предоставят ценови 

сигнали, отразяващи тези разходи; 

19. подчертава, че в директивата за чисти превозни средства трябва да се отчитат 

нуждите и наличните ресурси на общините и регионалните органи, за да се 

постигне пълният ѝ потенциал особено по отношение на сложността и 

административната тежест; 

20. приветства ангажимента на Комисията да представи до 2 май 2018 г. 

законодателно предложение за определяне на стандарти за емисиите на CO2 и 

стандарти за разход на гориво за тежкотоварни превозни средства, което следва да 

бъде амбициозно, реалистично и основано на данните, събрани с помощта на 

софтуера Vehicle Energy Consumption Calculation Tool („VECTO“), за да се 

осигури съгласувано законодателство за тежкотоварните превозни средства;  

подчертава, че VECTO трябва да се актуализира бързо и редовно, за да може 

точното отчитане на новите технологии своевременно да подобри ефективността 

на превозните средства; 

21. подчертава, че мобилността в селските райони се различава съществено от 

градската мобилност по отношение на разстоянията и наличността на обществен 

транспорт, но също и по отношение на екологични и икономически фактори, като 

по-ниското въздействие върху околната среда от емисии на замърсители, по-

ниския среден доход и по-високите бариери пред инвестициите в инфраструктура; 

подчертава, че в процеса на необходимата модернизация, социално справедливия 

преход към чиста енергия и цифровизацията на европейската мобилност и 

транспорт трябва да се отчитат спецификата на селските райони, тъй като особено 

в тези области новите социални, технологични и икономически промени се 

отразяват върху системата за транспорт и мобилност като цяло; подчертава, че 

поради това Комисията следва да въведе междусекторен подход за гарантиране на 

гладкото прилагане на интегриран подход за интелигентни села по отношение на 

транспорта и мобилността, като насърчава използването на цифрови платформи, 

които увеличават мобилността в селските райони, както и по-чистата и 

здравословна околна среда;  призовава за еднакви условия на конкуренция за 

специални технологични подобрения за селските центрове и мрежи; 

22. подчертава, че равнището на амбициозност на целите относно емисиите на CO2 за 

тежкотоварните превозни средства трябва да бъде съгласувано с бъдещите 

                                                 
1 Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията от 31 май 2017 г. относно използването на стойности за разхода 

на гориво и емисиите на CO2, получили одобрение на типа и измерени в съответствие с Хармонизираната 

в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства, когато се предоставя 

информация за потребителите в съответствие с Директива № 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3525) (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 100). 
2 Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно 

наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на 

търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16). 
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амбиции за намаляване на емисиите на замърсители, например по EURO 7, както 

и с изискванията съгласно Директива (ЕС) 2015/719 относно допустимите маси и 

размери1; подчертава, че VECTO трябва да се актуализира бързо и редовно, за да 

може точното отчитане на новите технологии своевременно да подобри 

ефективността на превозните средства; 

23. отбелязва, че каботажният транспорт представлява само малък процент от общия 

автомобилен товарен транспорт и подчертава, че ограниченията за каботажните 

превози не следва да водят до увеличаване на празните курсове, които намаляват 

ефективността и оказват отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

  

                                                 
1 Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на 

Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и 

международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, 

както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1). 
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