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КРАТКА ОБОСНОВКА

Мобилността е необходимост: хората и стоките се движат повече от всякога и тази 
тенденция ще продължи и в бъдеще. Товарният транспорт се очаква да нарасне с 60% 
до 2050 г. в сравнение с 2010 г., тъй като веригите на доставки стават все по-глобални. 
Секторът на мобилността играе основополагаща роля в икономиката и обществото на 
ЕС. Секторът на автомобилните товарни превози също така има значителен дял в 
емисиите на парникови газове и тъй като ЕС се е ангажирал да постигне амбициозни 
цели по отношение на климата, тези емисии ще трябва да бъдат намалени през 
предстоящия период. Постигането на намаление в този смисъл ще изисква съчетание от 
жизнеспособни, реалистични решения, подкрепени от стабилна и предвидима 
регулаторна рамка. Във връзка с това докладчикът счита, че е важно стандартите за 
емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (ТПС) да бъдат регулирани на 
европейско равнище, за да се избегнат фрагментирането на пазара и разликите в 
режимите на съответствие в рамките на Съюза.

Докладчикът счита, че е важно да се постигне добро равновесие между амбицията за 
постигане на целите за емисиите от транспорта, насърчаването на иновациите в 
автомобилната промишленост на ЕС и повишаването на конкурентоспособността на 
Европа, като същевременно се създава висококвалифицирана трудова заетост. Във 
връзка с това докладчикът счита, че предложените цели за емисиите на CO2 от ТПС са 
амбициозни, но реалистични. Тъй като разходите за гориво представляват значителна 
част от разходите за експлоатация на ТПС, тяхното равнище на ефективност е 
относително високо, което се дължи на икономически причини. Независимо от това, 
ясен сигнал за допълнително подобряване на тяхната ефективност ще позволи на 
научноизследователската и развойната дейност в областта на ТПС да акцентира все 
повече върху повишаването на ефективността на техните превозни средства и по този 
начин – върху намаляването на емисиите от тях. 

По-важното е, че бъдещият принос на няколко мерки с участието на сектора на 
автомобилния транспорт, като например цифровизацията, автоматизацията, 
алтернативните горива, пътната инфраструктура и технологиите за превозни средства, 
трябва да създаде цялостен подход за намаляване на емисиите в този сектор. 
Законодателството в този смисъл трябва да очертае ясен път, да бъде недвусмислено и 
да осигури правилните стимули, които да дадат възможност за постигане на стабилност 
на инвестициите в сектора в дългосрочен план.

Тъй като за докладчика е ясно, че решенията за намаляване на емисиите на CO2 от ТПС 
ще произтичат от няколко източника, от изключително значение е да се поддържа 
технологично неутрален подход, също така и за да се даде възможност за своевременно 
внедряване на нови технологии. Всички усилия на операторите за намаляване на 
емисиите следва да бъдат възнаграждавани и стимулирани. Възобновяемите горива и 
енергийни източници са ефективен начин за намаляване на емисиите. За да се вземе 
предвид това и за да се осигури по-точна оценка на емисиите на парникови газове от 
ТПС, Европейската комисия следва до 2022 г. да установи методиката за изчисляване 
на емисиите от източника на гориво до потребителя и след като тя бъде въведена, да 
преразгледа съответното законодателство, ако е необходимо. Друг основополагащ 
въпрос, свързан с намаляването на емисиите от ТПС в бъдеще, ще бъде наличието на 
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инфраструктура за алтернативни горива, тъй като това ще бъде от съществено значение 
за прехода към няколко нови технологии за превозни средства.

Въпреки че настоящият регламент има за цел подобряване на енергийната ефективност 
на превозните средства, в случая на ТПС намаленията на емисиите могат да бъдат 
постигнати и чрез разработване на решения, като например оптимизиране на 
натоварването, групиране на различни превозни средства, помощни средства за 
водачите, обучение на водачите, създаване на стимули за модернизиране и обновяване 
на автомобилния парк, и осигуряване на инвестиции за развитие и поддръжка на 
инфраструктурата.

Докато предложението на Комисията включва четири категории, за които се твърди, че 
представляват 65 – 70% от пазара, това води до въпроса за възможното въздействие на 
съответствието върху останалите превозни средства, които не попадат в приложното 
поле на настоящия регламент. Докато докладчикът разбира, че не всички ТПС следва 
да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент, трябва да се поясни, че 
новата регулаторна рамка не оказва отрицателно въздействие върху достъпа до пазара 
на тези превозни средства.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящият регламент е част от 
третия пакет „Европа в движение“, с 
който се осъществява новата стратегия в 
областта на индустриалната политика от 
септември 2017 г.21, и има за цел да 
завърши процеса, благодарение на 
който Съюзът ще може пълноценно да 
се възползва от модернизацията и 
декарбонизацията на мобилността. 
Целта е мобилността в Европа да стане 
по-безопасна и по-достъпна, 
европейската промишленост — по-
конкурентоспособна, заетостта в Европа 
— по-сигурна, а системата за мобилност 

(3) Настоящият регламент е част от 
третия пакет „Европа в движение“, с 
който се осъществява новата стратегия в 
областта на индустриалната политика от 
септември 2017 г.21, и има за цел да 
завърши процеса, благодарение на 
който Съюзът ще може пълноценно да 
се възползва от модернизацията и 
декарбонизацията на мобилността. 
Целта е мобилността в Европа да стане 
по-безопасна и по-достъпна, 
европейската промишленост — по-
конкурентоспособна, заетостта в Европа 
— по-сигурна, а системата за мобилност 
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— по-екологосъобразна и по-добре 
пригодена към необходимостта да се 
справим с изменението на климата. 
Необходимо е Съюзът, държавите 
членки и заинтересованите страни 
изцяло да се ангажират с 
постигането на тази цел, не на 
последно място като полагат още по-
големи усилия за намаляване на 
емисиите на CO2 и замърсяването на 
въздуха.

— по-екологосъобразна, по-устойчива
и по-добре пригодена към 
необходимостта да се справим с 
изменението на климата. За да се 
постигне добро равновесие между 
увеличаването на усилията за 
намаляване на емисиите на CO2 и 
замърсяването на въздуха, 
засилването на иновациите в 
автомобилната промишленост на 
Съюза и повишаването на 
конкурентоспособността на Съюза, е 
необходимо Съюзът, държавите 
членки и заинтересованите страни 
изцяло да се ангажират.

__________________ __________________

21„Инвестиране в интелигентна, 
иновационна и устойчива 
промишленост — обновена стратегия на 
ЕС за индустриалната политика“, 
COM(2017) 479 final.

21„Инвестиране в интелигентна, 
иновационна и устойчива 
промишленост — обновена стратегия на 
ЕС за индустриалната политика“, 
COM(2017) 479 final.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Поради това равнищата на 
намаление на емисиите на CO2 за 2025 
и 2030 г. за автомобилните паркове 
от нови тежкотоварни превозни 
средства в целия Съюз следва да се 
определят, като се вземат предвид 
времето за подновяване на 
автомобилните паркове и 
необходимостта секторът на 
пътния транспорт да допринесе за 
постигане на целите на Съюза за 
климата и енергетиката за 2030 г. и 
след това. Този постепенен подход 
също така дава ясен и ранен сигнал на 
промишлеността да не отлага 
въвеждането на пазара на 
енергийноефективни технологии и на 
превозни средства с нулеви и ниски 
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емисии.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С оглед на очакваното 
увеличение до около 9 % в дела на 
емисиите от тежкотоварни превозни 
средства и фактът, че понастоящем 
няма изисквания за намаляване на 
емисиите на CO2 от тежкотоварни 
превозни средства, са необходими 
специфични мерки за тази категория 
превозни средства.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може пълноценно да се 
реализира потенциалът за енергийна 
ефективност и за да се гарантира, че 
автомобилният транспорт като цяло 
допринася за договореното намаляване 
на емисиите на парникови газове, е 
целесъобразно вече съществуващите 
стандарти за емисиите на CO2 от нови 
леки пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства да се 
допълнят, като бъдат определени 
стандарти за емисиите на CO2 от нови 
тежкотоварни превозни средства. 
Въвеждането на такива стандарти ще 
стимулира разработването на 
новаторски технологии за ефективно 
използване на гориво и с това ще засили 
водещите позиции на производителите и 
доставчиците в Съюза в областта на 
технологиите.

(9) За да може пълноценно да се 
реализира потенциалът за енергийна 
ефективност и за да се гарантира, че 
автомобилният транспорт като цяло 
допринася за договореното намаляване 
на емисиите на парникови газове, е 
целесъобразно вече съществуващите 
стандарти за емисиите на CO2 от нови 
леки пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства да се 
допълнят, като бъдат определени 
стандарти за емисиите на CO2 от нови 
тежкотоварни превозни средства. 
Въвеждането на такива стандарти ще 
стимулира разработването на 
новаторски технологии за ефективно 
използване на гориво и с това ще засили 
водещите позиции на производителите и 
доставчиците в Съюза в областта на 
технологиите и ще осигури 
висококвалифицирани работни места 
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в дългосрочен план.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Като се отчитат трансграничният 
характер на изменението на климата и 
необходимостта единният пазар да 
продължи да работи добре както за 
пътно-транспортните услуги, така и за 
тежкотоварните превозни средства, е 
целесъобразно да се определят 
стандарти за емисиите на CO2 за 
тежкотоварните превозни средства на 
равнището на Съюза. Стандартите 
следва да се разработят така, че да не 
влизат в противоречие с правото на 
конкуренция.

(10) Като се отчитат трансграничният 
характер на изменението на климата и 
необходимостта единният пазар да 
продължи да работи добре както за 
пътно-транспортните услуги, така и за 
тежкотоварните превозни средства, и за 
да се избегне всяко фрагментиране на 
пазара, е целесъобразно да се определят 
стандарти за емисиите на CO2 за 
тежкотоварните превозни средства на 
равнището на Съюза. Стандартите 
следва да се разработят така, че да не 
влизат в противоречие с правото на 
конкуренция.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Следва да се вземат предвид 
равнищата на намаляване на 
емисиите, които следва да бъдат 
постигнати от тежкотоварни 
превозни средства, и времето, което е 
необходимо за подновяване на 
автомобилните паркове.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(12a) Подчертава, че повечето от 
транспортните оператори в ЕС на 
товарни превози са МСП с ограничен 
достъп до финансиране. 
Следователно бъдещите решения 
трябва да бъдат икономически 
ефективни и балансирани. От 
съществено значение е наличието на 
стабилна структура за стимулиране, 
за да се подпомага навлизането на 
повече превозни средства с по-нисък 
разход на гориво, както и 
предоставянето на механизми на ЕС
за финансиране.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се отчитат иновациите и 
прилагането на нови технологии, 
повишаващи горивната ефективност на 
тежкотоварните превозни средства, 
симулационният инструмент VECTO и 
Регламент (ЕС) 2017/2400 ще 
продължат непрекъснато и 
своевременно да се актуализират.

(13) С цел да се отчитат иновациите и 
да се стимулира прилагането на нови 
технологии, повишаващи горивната 
ефективност на тежкотоварните 
превозни средства, симулационният 
инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 
2017/2400 ще продължават
непрекъснато и своевременно да се
доразвиват и актуализират, за да 
обхващат по подходящ начин всички 
налични технологии за спестяване на 
гориво, включително организирането 
на конвои от камиони, както и 
подобренията във връзка с 
несъчленените каросерии, 
ремаркетата за пясък и 
полуремаркетата на пазара. Предвид 
ключовата роля на тези нови 
технологии за намаляване на 
емисиите на CO2 от транспортния 
сектор, своевременното и 
всеобхватно актуализиране на 
симулационния инструмент VECTO е 
основен елемент от намаляването на 
емисиите на CO2 от
тежкотоварните превозни средства. 
Това актуализиране следва да се прави 
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всяка година, така че VECTO да 
продължи да бъде в крак с най-
съвременните технологии, и 
съответно европейските институции 
следва да разпределят достатъчно 
ресурси. Всяка година Комисията 
представя актуализиран чрез цифрови 
технологии списък на технологиите, 
които са включени във VECTO, със 
съответен срок и следва да прави 
този списък публично достъпен.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следва да бъде определена цел за 
намаляване на емисиите за 2025 г. като 
относително намаление спрямо 
средните емисии на CO2 от тези 
тежкотоварни превозни средства през 
2019 г., отразяваща внедряването на 
лесно достъпни, разходоефективни 
технологии за конвенционалните 
превозни средства. Целта за 2030 г. 
следва да се разглежда като стимул, а 
крайната цел следва да бъде определена 
след извършването на преглед през 2022
г., тъй като има повече неясноти във 
връзка с навлизането на по-напреднали 
технологии, които все още не са лесно 
достъпни.

(15) Следва да бъде определена цел за 
намаляване на емисиите за 2025 г. като 
относително намаление спрямо 
средните емисии на CO2 от тези 
тежкотоварни превозни средства през 
2019 г., отразяваща внедряването на 
налични, лесно достъпни и
разходоефективни технологии за 
конвенционалните превозни средства. 
Целта за 2030 г. следва да се разглежда 
като стимул, а крайната цел следва да 
бъде определена след извършването на 
преглед през 2022 г., тъй като има 
повече неясноти във връзка с 
навлизането на по-напреднали 
технологии, които все още не са лесно 
достъпни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Отчитането на емисиите на 
CO2 следва да се основава на подход 
„от източника на гориво до 
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потребителя“, за да се вземе предвид 
екологичната ефективност на 
горивото или енергията, както и 
крайното потребление на превозните 
средства. Такъв подход би позволил да 
се оценява по по-реалистичен начин 
екологичната ефективност на 
превозните средства. Поради това 
Комисията следва да разработи 
методика за отчитане на емисиите 
„от източника на гориво до 
потребителя“ до 1 януари 2022 г. и да 
предложи, ако е целесъобразно, да 
адаптира съответно целите на 
настоящия регламент като част от 
прегледа, предвиден в член 13 от 
настоящия регламент.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Втечненият природен газ (ВПГ) е 
достъпна алтернатива на дизеловото 
гориво при тежкотоварните превозни 
средства. Внедряването на вече 
наличните, а в бъдеще — и на още по-
новаторски технологии на основата на 
втечнен природен газ, ще допринесе за 
постигането на целите за емисиите на 
СО2 в краткосрочен и дългосрочен 
план, тъй като в сравнение с дизеловото 
гориво използването им води до по-
ниски емисии на СО2. Потенциалът на 
превозните средства с втечнен природен 
газ за намаляване на емисиите на CO2 
вече е изцяло застъпен в инструмента 
VECTO. Допълнително предимство на 
вече достъпните технологии с втечнен 
природен газ са по-ниските емисии на 
замърсители на въздуха, като азотни 
оксиди (NOx) и прахови частици. Вече 
съществува достатъчна минимална 
инфраструктура за презареждане, която 
продължава да се разгръща като част от 
националната политика за изграждане 

(16) На пазара вече има 
разнообразие от алтернативни 
горива. Втечненият природен газ (ВПГ) 
е достъпна алтернатива на дизеловото 
гориво при тежкотоварните превозни 
средства. Водородните технологии 
също така са интересна възможност 
за научноизследователска и развойна 
дейност, особено когато енергията за 
синтез е от устойчиви и 
възобновяеми източници. 
Внедряването на вече наличните, а в 
бъдеще — и на още по-новаторски 
технологии на основата на втечнен 
природен газ, ще допринесе за 
постигането на целите за емисиите на 
СО2 в краткосрочен и дългосрочен 
план, тъй като в сравнение с дизеловото 
гориво използването им води до по-
ниски емисии на СО2. В средносрочен 
до дългосрочен план втечненият 
биогаз (LBG) предлага значително 
намаляване на емисиите на CO2 в 
тежкотоварния транспорт.
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на инфраструктура за алтернативни 
горива.

Потенциалът на превозните средства с 
втечнен природен газ за намаляване на 
емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен 
в инструмента VECTO, а в бъдеще във 
VECTO следва да бъдат вземани 
предвид и други устойчиви 
алтернативни горива. Допълнително 
предимство на вече достъпните 
технологии с втечнен природен газ са 
по-ниските емисии на замърсители на 
въздуха, като азотни оксиди (NOx) и 
прахови частици. Вече съществува 
достатъчна минимална инфраструктура 
за презареждане, която продължава да 
се разгръща като част от националната 
политика за изграждане на 
инфраструктура за алтернативни горива.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Алтернативните горива, по-
специално синтетичните горива и 
възобновяемите горива от ново 
поколение съгласно определенията в 
член 2, букви т) и дд) от Директива 
2016/0382, могат да играят 
жизненоважна роля за дългосрочното 
декарбонизиране на транспортния 
сектор. За да достигнат тези горива 
конкурентни цени, технологичното 
развитие и широкомащабната 
индустриализация са от съществено 
значение. Признаването на 
свързаните с емисиите на CO2 ползи 
от тези горива в настоящия 
регламент допълнително насърчава 
този процес.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Въвеждането на технологии, 
основаващи се на организирането на 
конвои, ще допринася за 
намаляването на разхода на гориво и 
емисиите на CO2, тъй като това 
намалява значително разхода на 
гориво на камионите и емисиите на 
CO2 на тежкотоварните превозни 
средства.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) С оглед постигане на 
декарбонизация на транспорта 
настоящият регламент следва да 
вземе предвид алтернативните 
горива, изброени в член 2, параграф 1 
от Директива 2014/94 на Европейския 
парламент и на Съвета. 
Алтернативните горива, които вече 
са на пазара, следва да бъдат добавени 
от самото начало към регулирането 
на емисиите на CO2 от 
тежкотоварните превозни средства 
и потреблението на гориво. 
Настоящият регламент следва да 
дава възможност за незабавно вземане 
предвид на горивата от ново 
поколение. Вземането предвид на 
алтернативните горива в 
отчитането на CO2 и потреблението 
на гориво би насърчило 
производителите на превозни 
средства да пускат на пазара превозни 
средства, които се движат с 
алтернативно гориво, и също така би 
насърчило доставчиците на горива да 
увеличават предлагането на 
алтернативни горива на пазара. В 
рамките на обществената 
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консултация на Комисията 83% от 
заинтересованите страни изразиха 
пълно съгласие или по-скоро изразиха 
съгласие, че емисиите на CO2 от 
тежкотоварните превозни средства 
следва да включват и алтернативни 
горива.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следва да се гарантира 
справедливо разпределение на общите 
изисквания за намаляване на емисиите 
между производителите, като се отчита 
разнообразието от тежкотоварни 
превозни средства от гледна точка на 
тяхното проектиране, модела им на 
движение, годишния им пробег, 
полезния товар и конфигурацията на 
ремаркето. Поради това е целесъобразно 
да се въведе разграничение между 
тежкотоварните превозни средства, като 
се обособят различни подгрупи 
превозни средства, отразяващи 
типичния модел на използване на 
превозното средство и конкретните му 
технически характеристики. Чрез 
определянето на специфични годишни 
цели за производителите, които 
представляват претеглена средна 
стойност на целите, определени за всяка 
подгрупа, на производителите се дава 
възможност реално да компенсират 
евентуално изоставане от целите при 
превозните средства в дадени подгрупи 
с постигнати резултати над планираното 
за други подгрупи превозни средства, 
като вземат предвид средните емисии на 
CO2 за жизнения цикъл на превозните 
средства в различните подгрупи.

(19) Следва да се гарантира 
справедливо разпределение на общите 
изисквания за намаляване на емисиите 
между производителите, като се отчита 
разнообразието от тежкотоварни 
превозни средства от гледна точка на 
тяхното проектиране, модела им на 
движение, годишния им пробег, 
полезния товар и конфигурацията на 
ремаркето. Поради това е целесъобразно 
да се въведе разграничение между 
тежкотоварните превозни средства, като 
се обособят различни подгрупи 
превозни средства, отразяващи 
типичния модел на използване на 
превозното средство и конкретните му 
технически характеристики. Чрез 
определянето на специфични годишни 
цели за производителите, които 
представляват претеглена средна 
стойност на целите, определени за всяка 
подгрупа, на производителите се дава 
възможност реално да компенсират 
евентуално изоставане от целите при 
превозните средства в дадени подгрупи 
с постигнати резултати над планираното 
за други подгрупи превозни средства, 
като вземат предвид средните емисии на 
CO2 за жизнения цикъл на превозните 
средства в различните подгрупи, като 
по този начин се зачита принципът 
„замърсителят плаща“.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Оценката дали даден 
производител изпълнява своите 
годишни специфични цели, следва да се 
основава на неговите средни емисии на 
CO2. При определянето на средните 
специфични емисии следва да се 
отчитат също така специфичните 
характеристики, които обуславят целите 
за различните подгрупи превозни 
средства. С оглед на това средните 
специфични емисии на CO2 на 
производителя следва да се основават на 
средните емисии, определени за всяка 
подгрупа, в т.ч. с тегловен коефициент 
на базата на допусканията за средния 
годишен пробег и средния полезен 
товар, отразяващи емисиите на CO2 през 
целия жизнен цикъл на превозното 
средство. Поради ограничения им 
потенциал за намаляване на емисиите 
професионалните превозни средства 
следва да не се вземат предвид при 
изчисляването на средните специфични 
емисии.

(20) Оценката дали даден 
производител изпълнява своите 
годишни специфични цели, следва да се 
основава на неговите средни емисии на 
CO2. При определянето на средните 
специфични емисии следва да се 
отчитат също така специфичните 
характеристики, които обуславят целите 
за различните подгрупи превозни 
средства. С оглед на това средните 
специфични емисии на CO2 на 
производителя следва да се основават на 
средните емисии, определени за всяка 
подгрупа, в т.ч. с тегловен коефициент 
на базата на допусканията за средния 
годишен пробег и средния полезен 
товар, отразяващи емисиите на CO2 през 
целия жизнен цикъл на превозното 
средство. Поради ограничения им 
потенциал за намаляване на емисиите 
професионалните превозни средства 
следва да не се вземат предвид при 
изчисляването на средните специфични 
емисии, освен ако не са превозни 
средства с ниски или нулеви емисии.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За разлика от леките и 
лекотоварните автомобили, на пазара 
все още не се предлагат тежкотоварни 
превозни средства с нулеви и ниски 
емисии, с изключение на автобуси. 
Поради това следва да се въведе 

(21) За разлика от леките и 
лекотоварните автомобили, на пазара 
все още не се предлагат тежкотоварни 
превозни средства с нулеви и ниски 
емисии, с изключение на автобуси. 
Поради това следва да се въведе 
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специален механизъм под формата на 
свръхкредити с цел да се улесни 
плавният преход към мобилност с 
нулеви емисии. Това ще създаде 
стимули за разработване и внедряване 
на тежкотоварни превозни средства с 
нулеви и ниски емисии на пазара на 
Съюза, които ще допълнят 
инструментите за насърчаване на 
търсенето, като Директива 2009/33/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
за екологично чисти превозни 
средства26.

специален механизъм под формата на 
свръхкредити с цел да се улесни и 
насърчи плавният преход към 
мобилност с нулеви емисии. Това ще 
създаде стимули за разработване и 
внедряване на тежкотоварни превозни 
средства с нулеви и ниски емисии на 
пазара на Съюза, които ще допълнят 
инструментите за насърчаване на 
търсенето, като Директива 2009/33/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
за екологично чисти превозни 
средства26.

_________________ _________________

26  Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаването на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства, изменена с 
Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 
final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

26  Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаването на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства, изменена с 
Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 
final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед на това при 
изчисляването на средните специфични 
емисии на производителя всички 
тежкотоварни превозни средства с 
нулеви и ниски емисии следва да се 
броят с умножение. Степента на 
стимулиране следва да бъде различна в 
зависимост от реалните емисии на CO2

на превозното средство. Следва да се 
предвиди горна граница за 
произтичащите от това икономии, така 
че стимулите за постигане на 
екологичните цели да не изгубят своето 
значение.

(22) С оглед на това при 
изчисляването на средните специфични 
емисии на производителя всички 
тежкотоварни превозни средства с 
нулеви и ниски емисии следва да се 
броят с умножение. Степента на 
стимулиране следва да бъде различна в 
зависимост от реалните емисии на CO2

на превозното средство. Следва да се 
предвиди горна граница за 
произтичащите от това икономии, така 
че стимулите за постигане на 
екологичните цели да не изгубят своето 
значение. Като се вземат предвид 
трудностите при разработването на 
превозни средства за дълги 
разстояния с нулеви и ниски емисии, 
тези превозни средства с над 400 km в 
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обхват следва да бъдат освободени от 
наличието на горна граница.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При създаването на механизъм, 
насърчаващ навлизането на 
тежкотоварни превозни средства с 
нулеви емисии, следва да се включат 
също така по-малки товарни 
автомобили, както и градски и 
междуградски автобуси, за които не се 
прилагат целите за намаляване на 
емисиите на CO2 съгласно настоящия 
регламент. Тези превозни средства също 
значително допринасят за борба със 
замърсяването на въздуха в градовете. 
Следва да се отбележи обаче, че на 
пазара вече има автобуси с нулеви 
емисии, както и стимули за тяхното 
навлизане посредством мерки от страна 
на търсенето, например чрез процедури 
за обществени поръчки. С цел да се 
гарантира добро и балансирано 
разпределение на стимулите за 
различните видове превозни средства 
следва да се предвиди горна граница и 
за икономиите от по-малки товарни 
автомобили, градски и междуградски 
автобуси с нулеви емисии.

(24) При създаването на механизъм, 
насърчаващ навлизането на 
тежкотоварни превозни средства с 
нулеви емисии, следва да се включат 
също така по-малки товарни 
автомобили, както и градски и 
междуградски автобуси, за които не се 
прилагат целите за намаляване на 
емисиите на CO2 съгласно настоящия 
регламент. Тези превозни средства също 
значително допринасят за борба със 
замърсяването на въздуха в градовете. 
Следва да се отбележи обаче, че на 
пазара вече има автобуси с нулеви 
емисии, както и стимули за тяхното 
навлизане посредством мерки от страна 
на търсенето, например чрез процедури 
за обществени поръчки. С цел да се 
гарантира добро и балансирано 
разпределение на стимулите за 
различните видове превозни средства 
следва да се предвиди горна граница и 
за икономиите от по-малки товарни 
автомобили, градски и междуградски 
автобуси с нулеви емисии. Тъй като 
правните образувания за градските и 
междуградските автобуси и 
камионите могат да се различават 
при един и същ производител, на 
„група свързани производители“, 
както е определено в Регламент (ЕС)
№ 510/2011, се позволява да действа 
като производител.

Изменение 20

Предложение за регламент



AD\1163230BG.docx 17/29 PE625.564v02-00

BG

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се осигури изпълнението на 
целите по настоящия регламент, е 
необходимо да се използва надежден 
механизъм за проверка на 
съответствието. Въведените за 
производителите задължения да 
предоставят точни данни съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и 
докладване, ТПС] и административните 
глоби, които могат да бъдат наложени за 
неизпълнението на това задължение, 
допринасят да се обезпечи 
надеждността на данните, които се 
използват за проверка на изпълнението 
на целите по настоящия регламент.

(30) За да се осигури изпълнението на 
целите по настоящия регламент, е 
необходимо да се използва надежден 
механизъм за проверка на 
съответствието. Въведените за 
производителите задължения да 
предоставят точни данни съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и 
докладване, ТПС] и административните 
глоби, които могат да бъдат наложени за 
неизпълнението на това задължение, 
допринасят да се обезпечи 
надеждността на данните, които се 
използват за проверка на изпълнението 
на целите по настоящия регламент. 
В интерес на потребителите и 
широката общественост е да бъде 
известно кои производители 
отговарят или не отговарят на 
новите стандарти за емисиите.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Съществена предпоставка за 
постигане на намаленията на емисиите 
на CO2 съгласно настоящия регламент е 
емисиите на CO2 от тежкотоварните 
превозни средства в употреба да 
отговарят на стойностите, определени 
съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и 
мерките за неговото прилагане. С оглед 
на това при изчисляването на средните 
специфични емисии на производителя 
Комисията следва да може да вземе под 
внимание случаи на систематично 
неспазване на изискванията, установени 
от органите по одобряването на типа по 
отношение на емисиите CO2 от 
тежкотоварни превозни средства.

(31) Съществена предпоставка за 
постигане на намаленията на емисиите 
на CO2 съгласно настоящия регламент е 
емисиите на CO2 от тежкотоварните 
превозни средства в употреба и по 
пътищата да отговарят на 
стойностите, определени съгласно 
Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките 
за неговото прилагане. С оглед на това 
при изчисляването на средните 
специфични емисии на производителя 
Комисията следва да може да вземе под 
внимание случаи на систематично 
неспазване на изискванията, установени 
от органите по одобряването на типа по 
отношение на емисиите CO2 от 
тежкотоварни превозни средства и по 
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пътищата.

Изменение 22

Предложение за регламент
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. В случай на 
последното, когато тези камиони се 
използват за превоз с голям 
капацитет, в съответствие с 
Директива 719/20151а, те са ясно 
разпознаваеми по технически 
критерии и Комисията следва да 
признае ползата от CO2 на тези по-
тежки транспортни средства. За 
постигане на целите след 2022 г.  
Комисията следва да премине към 
методиката „от източника на гориво 
до потребителя“. Емисиите на CO2

„от източника на гориво до 
потребителя“ и за целия жизнен 
цикъл при тежки превозни средства 
следва да бъдат наблюдавани и 
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прозрачни.

__________________

1аДиректива (ЕС) 2015/719 от 29 
април 2015 г. за изменение на 
Директива 96/53/ЕО, с която се 
определят максимално допустимите 
размери в националния и 
международен трафик на някои 
пътни превозни средства, както и 
максимално допустимите маси в 
международния трафик, OВ L 115, 
6.5.2015 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „професионално превозно 
средство“ означава тежкотоварно 
превозно средство, което не е 
предназначено за доставка на стоки и 
чиито емисии на CO2 и разход на 
гориво са определени в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 595/2009 и 
мерките за неговото прилагане само 
за профили на движение, различни от 
посочените в точка 2.1 от 
приложение I към настоящия 
регламент;

з) „професионално превозно 
средство“ означава тежкотоварно 
превозно средство, което не е 
предназначено за доставка на 
потребителски стоки и за което към 
момента на регистрацията се 
разпределя код на каросерията 
съгласно допълнение 2 от приложение
II към 2007/46/ЕО;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) за целите на настоящия 
регламент „група свързани 
производители“ означава 
производител и свързаните с него 
предприятия. По отношение на даден 
производител „свързани 
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предприятия“ се определят като:

a) предприятия, в които 
производителят пряко или косвено 
има:

(i) правомощия да упражнява повече 
от половината от правата на глас, 
или

(ii) правомощия да назначава повече 
от половината от членовете на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, които са законни 
представители на предприятието; 
или

(iii) право да управлява делата на 
предприятието;

б) предприятия, които пряко или 
косвено притежават в производителя 
изброените в буква а) права или 
правомощия;

в) предприятия, в които предприятие 
по буква б) пряко или косвено 
разполага с посочените в буква а) 
права или правомощия;

г) предприятия, в които 
производителят заедно с едно или 
повече от предприятията, посочени в 
буква а), б) или в), или в които две или 
повече от тези предприятия 
съвместно притежават изброените в 
буква а) права или правомощия;

д) предприятия, в които изброените в 
буква а) права или правомощия се 
притежават съвместно от 
производителя или едно или повече от 
свързаните с него предприятия, 
посочени в букви а) – г), и една или 
повече трети страни.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „тежкотоварно превозно 
средство с ниски емисии“ означава 
тежкотоварно превозно средство, което 
не е с нулеви емисии и чиито 
специфични емисии на CO2 са по-малко 
от 350 g CO2/km, като количеството е 
определено съгласно приложение I, 
точка 2.1;

к) „тежкотоварно превозно 
средство с ниски емисии“ означава 
тежкотоварно превозно средство, което 
не е с нулеви емисии и чиито 
специфични емисии на CO2 са по-малко 
от 35% под еталонната стойност, 
която е изведена от базовото 
равнище от 2019 г., за всяка подгрупа 
превозни средства;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нa) Въглеродният корекционен 
коефициент е равен на дела газ от 
възобновяеми източници, продаван на 
станциите за зареждане, който 
следва да бъде сертифициран на 
равнище Европейски съюз.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) данните, докладвани съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг & 
докладване за ТПС] за новите 
тежкотоварни превозни средства на 
производителя, регистрирани през 
съответната година, с изключение на 
професионалните превозни средства;

a) данните, докладвани съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг & 
докладване за ТПС] за новите 
тежкотоварни превозни средства на 
производителя, регистрирани през 
съответната година, с изключение на 
професионалните превозни средства, 
освен ако те не са превозни средства с 
ниски или нулеви емисии;
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ползите по отношение на 
емисиите на CO2 от синтетичните 
горива и възобновяемите горива от 
ново поколение съгласно 
определенията в член 2, букви т) и дд) 
от Директива 2016/0382, при условие 
че производителите въвеждат 
горивата доброволно на пазара на 
горива и ползите не се отчитат към 
други задължения за декарбонизация.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) въглеродният корекционен 
коефициент (CCF), който може да се 
изчислява чрез използване на следната 
формула: CCF = националния дял (%) 
на използваната устойчива енергия 
от възобновяеми източници/10. Това 
се изчислява отделно за превозните 
средства, задвижвани с дизелово 
гориво и метан, и продаваните горива 
за всяка календарна година. 
Комисията следва да насърчава 
въвеждането на CCF, което води до 
приемането на методиката „от 
източника на гориво до 
потребителя“.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тежкотоварно превозно средство 
с нулеви емисии се брои за 2 превозни 
средства;

a) тежкотоварно превозно средство 
с нулеви емисии се брои няколко пъти 
в зависимост от пробега си: с обхват 
под 100 km — се брои за две превозни 
средства, с обхват над 100 km, 200 km 
или 400 km — се брои за 3, 4 или 5 
превозни средства съответно;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тежкотоварно превозно средство 
с ниски емисии се брои до 2 превозни 
средства в зависимост от специфичните 
му емисии на CO2 като функция от 
праговата стойност за емисиите — 350 g 
CO2/km.

б) тежкотоварно превозно средство 
с ниски емисии се брои до 2 превозни 
средства в зависимост от специфичните 
му емисии на CO2 като функция от 
праговата стойност за емисиите – 35% 
под референтната стойност, която е 
изведена от базовото равнище от 
2019 г., за всяка подгрупа превозни 
средства.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Средните специфични емисии на 
производителя се намаляват с 
коефициента за нулеви и ниски емисии 
най-много с 3%. При изчисляването на 
коефициента приносът на 
тежкотоварните превозни средства с 
нулеви емисии от категориите, 
посочени в член 2, параграф 1, втора 
алинея, намалява средните 
специфични емисии на производителя 
най-много с 1,5 %.

3. Средните специфични емисии на 
производителя се намаляват с 
коефициента за нулеви и ниски емисии 
най-много с 3%. При изчисляването на 
коефициента приносът на 
тежкотоварните превозни средства с 
нулеви и ниски емисии от категорията 
на превозните средства за дълги 
разстояния с обхват над 400 km се 
освобождават от наличието на горна 
граница.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(такса за извънредно количество 
емисии) = (извънредно количество 
емисии x 6 800 €/gCO2/tkm).

(такса за извънредно количество 
емисии) = (извънредно количество 
емисии x 570 €/gCO2/tkm).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за приход 
в общия бюджет на Съюза.

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за приход 
в общия бюджет на Съюза. Тези суми се 
използват единствено за подпомагане 
на програми, изпълнявани в тясно 
сътрудничество със социалните 
партньори, за насърчаване на 
справедливия преход на автомобилния 
сектор към мобилност с ниски емисии 
и за насърчаване на новаторски 
решения, които стимулират бързото 
разпространение на тежкотоварни 
превозни средства с нулеви и ниски 
емисии.

Изменение 35

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 

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 
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тежкотоварните превозни средства в 
реални условия.

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).

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Актуализиране на 
симулационния инструмент 
(„VECTO“). Комисията актуализира 
всяка година симулационния 
инструмент VECTO, както е 
определено в Регламент (ЕС) 
2017/2400, с цел да се отрази 
въвеждането на технологии за 
спестяване на гориво, включително 
организирането на конвои от 
камиони, както и подобренията във 
връзка с ремаркетата, 
полуремаркетата и несъчленените 
каросерии. При актуализациите 
следва да се разглеждат 
несъответствията между 
резултатите от VECTO и емисиите 
на CO2 в реални пътни условия.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира, че 
използваните технически параметри за 

1. С цел да се гарантира, че 
използваните технически параметри за 
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изчисляването на средните специфични 
емисии на производителя съгласно член
4 и на специфичните цели за емисиите 
съгласно член 6 са съобразени с 
техническия напредък и с развитието на 
логистиката за превоз на товари, на
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15 за 
изменение на следните разпоредби, 
посочени в приложения I и II:

изчисляването на средните специфични 
емисии на производителя съгласно 
член 4 и на специфичните цели за 
емисиите съгласно член 6 са съобразени 
с техническия напредък и с развитието 
на логистиката за превоз на товари, 
Комисията актуализира 
симулационния инструмент VECTO 
всяка година и Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15 за 
изменение на следните разпоредби, 
посочени в приложения I и II:

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

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, 



AD\1163230BG.docx 27/29 PE625.564v02-00

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.

__________________ __________________

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично 
чисти превозни средства, изменена с 
Директива …/.../ЕС.

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично 
чисти превозни средства, изменена с 
Директива …/.../ЕС.
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