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ИЗМЕНЕНИЕ 

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

водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Необходимо е да се изясни 

изключението за мотопеди 

(категории L1e и L2e) от изискването 

за СБД от второ поколение и да се 

разшири обхватът на това 

освобождаване до леките 

четириколесни превозни средства 

(категория L6e) и за мотоциклети от 

подкатегории ендуро (L3e-AxE) и 

траял (L3e-AxT). 

заличава се 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Като се има предвид, че 

мотопедите от категория L1e и L2e 

са вече изключени от изискванията за 

СБД от второ поколение, превозните 

средства от категория L6e, които са 

проектирани и изработени съгласно 

спецификациите за мотопеди и са 

произведени в малки количества, също 

трябва да изключат от обхвата на 

посоченото изискване. 

заличава се 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Мотоциклетите ендуро и 

траял имат много къс срок на 

експлоатация и по същество са много 

близки до тежките четириколесни 

превозни средства за всякакви терени 

(L7e-В), които са изключени от 

обхвата на изискването за СБД от 

второ поколение. Обхватът на 

изключването следователно трябва 

да се разшири по отношение на 

мотоциклетите ендуро и траял. 

заличава се 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Технологията, необходима за 

спазването на граничните стойности за 

нормата Евро 5, вече е налична, обаче 

Комисията в своя доклад до 

Европейския парламент и Съвета въз 

основа на задълбоченото проучване на 

въздействието върху околната среда, 

извършено в съответствие с член 23, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 168/2013 на Европейския и Съвета 

относно етап на нормата Евро 5 по 

отношение на емисиите, заключи, че 

датата на прилагане на граничните 

стойност на емисиите за някои превозни 

средства от категория (L6e-B, L2e-U, 

L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде 

отложена от 2020 г. за 2022 г. с цел да се 

увеличи съотношението между разходи 

и ползи в сравнение с основния 

сценарий. Освен това, производителите 

на посочените превозни средства, които 

са главно малки и средни предприятия, 

отправят искане за по-дълъг период, 

който да даде възможност преходът към 

силово предаване с нулеви емисии, 

например чрез електрификация, да се 

(7) Технологията, необходима за 

спазването на граничните стойности за 

нормата Евро 5, вече е налична, обаче 

Комисията в своя доклад до 

Европейския парламент и Съвета въз 

основа на задълбоченото проучване на 

въздействието върху околната среда, 

извършено в съответствие с член 23, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 168/2013 на Европейския и Съвета 

относно етап на нормата Евро 5 по 

отношение на емисиите, заключи, че 

датата на прилагане на граничните 

стойност на емисиите за някои превозни 

средства от категория (L6e-B, L2e-U, 

L3e-AxT и L3e-AxE) трябва да бъде 

отложена от 2020 г. за 2022 г. с цел да се 

увеличи съотношението между разходи 

и ползи в сравнение с основния 

сценарий. Освен това, производителите 

на посочените превозни средства, които 

са главно малки и средни предприятия, 

отправят искане за по-дълъг период, 

който да даде възможност преходът към 

силово предаване с нулеви емисии, 

например чрез електрификация, да се 
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осъществи по ценово ефективен начин. осъществи по ценово ефективен начин. 

Признава се обаче, че ранният преход 

към технология с нулеви емисии, 

когато такъв е възможен, ще има 

положително въздействие върху 

общите цели на Съюза в областта на 

околната среда. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 168/2013 

Член 21 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Превозните средства от 

категория L, с изключение на 

превозните средства от подкатегории 

L1e, L2e и L6e, се оборудват със 

система за бордова диагностика (OBD), 

която съответства на функционалните 

изисквания и процедури на изпитване, 

установени в делегираните актове, 

приети съгласно параграф 8, и считано 

от датите за прилагане, определени в 

приложение IV. 

1. Превозните средства от 

категория L, с изключение на 

превозните средства от подкатегории 

L1e, L2e и L6e, се оборудват със 

система за бордова диагностика (OBD), 

която съответства на функционалните 

изисквания и процедури на изпитване, 

установени в делегираните актове, 

приети съгласно параграф 8, и считано 

от датите за прилагане, определени в 

приложение IV. Производителите 

проектират и използват системата 

за бордова диагностика (СБД) по 

начин, който не позволява външна 

намеса или умишлено манипулиране 

от страна на стопански субекти, 

потребители или която и да е друга 

страна. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 168/2013 

Член 21 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Емисиите, произтичащи от 

една система за бордова диагностика 
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(СБД), не се отклоняват 

систематично от показателите на 

емисиите при изпитвания, когато 

тези превозни средства от категория 

L се експлоатират при условия, които 

могат с основание да се очакват при 

нормална работа и употреба. 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 168/2013 

Приложение IV – точки 1.1.2.1., 1.1.2.2. и 1.1.2.3 

 

Текст, предложен от Комисията 

„1.1.2.1. Евро 4: 

Прилож

ение VI 

А1 

L1e, 

L2e, 

L6e 

1.1.2017 г. 1.1.2018 г. 31.12.2020 г.; 

за L2e-U и 

L6e-B: 
31.12.2022 г. 

1.1.2.2. Евро 4: 

Прилож

ение VI 

А1 

L3e, 

L4e, 

L5e, 

L7e 

1.1.2016 г. 1.1.2017 г. 31.12.2020 г.; 

за L3e-AxE и 

L3e-AxT 

31.12.2022 г. 

1.1.2.3. Евро 5: 

Прилож

ение VI 

А2 

L1e – 

L7e 
1.1.2020 г.; 

за L2e-U; 

L3e-AxE ; 

L3e-AxT и 

L6e-B: 

1.1.2022 г. 

1.1.2021 г.; 

за L2e-U; 

L3e-AxE; 

L3e-AxT и 

L6e-B: 

1.1.2023 г. 

“; 

 

Изменение 

„1.1.2.1. Евро 4: 

Прилож

ение VI 

А1 

L1e, 

L2e, 

L6e 

1.1.2017 г. 1.1.2018 г. 31.12.2020 г. 

1.1.2.2. Евро 4: 

Прилож

ение VI 

А1 

L3e,L

4e,L5

e, L7e 

1.1.2016 г. 1.1.2017 г. 31.12.2020 г. 

1.1.2.3. Евро 5: 

Прилож

ение VI 

А2 

L1e – 

L7e 

1.1.2020 г. 1.1.2021 г.;  
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