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Изменение 9
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това са 
необходими действия за коригиране на 
тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства, най-вече поради 
незаконни практики, които водят до 
несъответствия между нивата на 
емисиите, измерени в лабораторни 
условия, и нивата, измерени в реални 
условия на движение, включително 
опасни пикове на частици в резултат 
от почистването на филтрите на 
автомобилите. Поради това са 
необходими действия за коригиране на 
тази ситуация, за да се гарантира 
спазването на стандартите Евро 6 
при нормални условия на движение и 
да се даде възможност на държавите 
членки да спазват без по-нататъшно 
забавяне стандартите на Съюза за 
качество на въздуха, по-специално в 
градските райони.

Or. en
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Изменение 10
Жюли Льошантьо, Филип Оливие

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това е 
необходимо да се предприемат действия 
за коригиране на тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това е 
необходимо да се предприемат действия 
за коригиране на тази ситуация; при все 
това, като се имат предвид 
разликите в параметрите на 
емисиите на NOx, свързани с 
условията на употреба, следва да се 
прави разграничение между леките 
търговски превозни средства и леките 
пътнически автомобили, като 
измервания следва да се правят в 
съответствие с условията на 
шофиране и начина на използване, за 
който са предназначени тези превозни 
средства.

Or. fr

Обосновка

Мерките, които трябва да бъдат предприети по отношение на всяка от двете 
категории превозни средства, следва да вземат предвид начина на използване на всяко 
от тях и въздействието върху техните съответни емисии на NOx.
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Изменение 11
Валтер Флего, Доминик Рике, Петрас Аущревичюс, Ондржей Коваржик, Ян 
Кристоф Йотен, Пиер Карлескинд

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това са 
необходими действия за коригиране на 
тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и тяхното 
последващо преразглеждане. Въпреки 
че като цяло превозните средства 
реализираха значително намаляване на 
емисиите в целия обхват на 
регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. За да се постигне 
допълнително намаляване на 
емисиите на NOx в реални условия на 
движение е необходимо 
разработването на нови технологии 
чрез сертифициране и 
стандартизиране на преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

Or. en

Изменение 12
Валтер Флего, Доминик Рике, Петрас Аущревичюс, Ондржей Коваржик, Ян 
Кристоф Йотен, Пиер Карлескинд

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията извърши подробен (4) Комисията извърши подробен 
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анализ на процедурите, изпитванията и 
изискванията за одобряване на типа, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 въз основа на собствени 
проучвания и информация от външни 
източници и заключи, че емисиите, 
отделени в реални условия на движение 
по път от превозни средства, одобрени 
по нормите Евро 5/6, значително 
надвишават емисиите, измерени според 
регулаторния „Нов европейски пътен 
цикъл“ (NEDC), по-специално по 
отношение на емисиите на NОх от 
превозни средства с дизелов двигател.

анализ на процедурите, изпитванията и 
изискванията за одобряване на типа, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 въз основа на собствени 
проучвания и информация от външни 
източници и заключи, че емисиите, 
отделени в реални условия на движение 
по път от превозни средства, одобрени 
по нормите Евро 5/6, в почти всички 
случаи значително надвишават 
емисиите, измерени според 
регулаторния „Нов европейски пътен 
цикъл“ (NEDC), по-специално по 
отношение на емисиите на NОх от 
превозни средства с дизелов двигател.

Or. en

Изменение 13
Андор Дели

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS). Следва да се прави 
разграничение между коефициента на 
съответствие за граничните 
стойности на емисиите и интервала 
на допустимата грешка, свързан с 
устройството.

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
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Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 14
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха въведени специфични за всеки 
замърсител коефициенти на 
съответствие, като бяха използвани 
отделни интервали на допустимата 
грешка, с оглед да се вземе предвид 
статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 15
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Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха въведени специфични за всеки 
замърсител коефициенти на 
съответствие, като бяха използвани 
отделни интервали на допустимата 
грешка, с оглед да се вземе предвид 
статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

_________________ _________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство (т.е. „коефициент на съответствие“, 
приложен към действителните гранични стойности на емисиите в отработилите 
газове) и променливостта на преносимата система за измерване на емисиите (т.е. 
интервалите на допустимата грешка).

Изменение 16
Карло Фиданца, Петер Лундгрен, Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) 2016/64621 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха използвани специфични за 
всеки замърсител коефициенти на 
съответствие с оглед да се вземе 
предвид статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

(6) С Регламент (ЕС) 2016/6469 бяха 
въведени датите за прилагане на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, както и 
критерии за съответствие за нея. За тази 
цел бяха въведени специфични за всеки 
замърсител коефициенти на 
съответствие, като бяха използвани 
отделни интервали ва допустимата 
грешка, с оглед да се вземе предвид 
статистическата и техническата 
неопределеност на измерванията, 
извършени с помощта на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

_________________
21 Регламент (ЕС) 2016/646 на 
Комисията от 20 април 2016 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 
26.4.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 17
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В препоръката на Европейския 
парламент от 4 април 2019 г. до 
Съвета и Комисията след 
проучването на мерките по 
отношение на емисиите в 
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автомобилния сектор 21a се призова 
Комисията и държавите членки да 
прилагат по-строги мерки вследствие 
на скандала с измамите във връзка с 
емисиите, и настоятелно се призова 
Комисията по-специално да 
преразгледа факторите на 
съответствие, за да ги сведе до 
коефициент 1 най-късно до 2021 г.
_________________
21A OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.

Or. en

Изменение 18
Валтер Флего, Доминик Рике, Петрас Аущревичюс, Ян Кристоф Йотен, Пиер 
Карлескинд

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие, тъй като 
те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие, тъй като 
те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007. 
Интервалът на допустима грешка 
следва да бъде преразглеждан 
ежегодно от Комисията в посока 
надолу, като това отразява 
подобреното качество на 
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процедурата за измерване и 
техническия напредък на 
оборудването на преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS), освен ако Комисията не 
изтъкне обоснована причина да не 
може да направи това.

_________________ _________________
22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Изменение 19
Карло Фиданца, Петер Лундгрен, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие, тъй като 
те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1610 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие и интервалите на 
възможна грешка, използвани за 
оценяване на съответствието на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие и 
интервали на възможна грешка, тъй 
като те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

_________________
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22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Изменение 20
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие, тъй като 
те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие и интервалите на 
допустима грешка, използвани за 
оценяване на съответствието на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие и 
интервали на допустима грешка, тъй 
като те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

_________________ _________________
22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en
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Изменение 21
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1622 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие, използвани за оценяване 
на съответствието на резултатите на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие, тъй като 
те засягат съществен елемент от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

(7) На 13 декември 2018 г. Общият 
съд постанови решение по съединени 
дела T-339/16, T-352/16 и T-391/1610 във 
връзка с иска за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2016/646. Общият съд е отменил 
частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с 
която се определят коефициентите на 
съответствие и интервалите на 
допустима грешка, използвани за 
оценяване на съответствието на 
резултатите от изпитването в реални 
условия на движение с граничните 
стойности на емисиите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Съдът е 
установил, че единствено законодателят 
е имал право да въведе посочените 
коефициенти на съответствие и 
интервали на допустимата грешка, 
тъй като те засягат съществен елемент 
от Регламент (ЕО) № 715/2007.

_________________
22 Решение от 13 декември 2018 г. — 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles and 
Ayuntamiento de Madrid v Commission, 
T-339/16, T-352/16 и T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Or. en

Обосновка

На 13 декември 2018 г. Общият съд постанови решение по съединени дела T-339/16, T-
352/16 и T-391/1610 във връзка с иска за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/646. Общият 
съд е отменил частта от Регламент (ЕС) 2016/646, с която се определят 
коефициентите на съответствие и интервалите на допустимата грешка, използвани 
за оценяване на съответствието на резултатите от изпитването в реални условия на 
движение с граничните стойности на емисиите, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. Съдът е установил, че единствено законодателят е имал право да въведе 
посочените коефициенти на съответствие и интервали на допустима грешка, тъй 
като те засягат съществен елемент от Регламент (ЕО) № 715/2007.
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Изменение 22
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие и 
интервалите на допустима грешка. 
Поради това и като се има предвид, че 
на настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат точно същите 
коефициенти на съответствие и 
интервали на допустима грешка в 
Регламент (ЕО) № 715/2007.

Or. en

Изменение 23
Карло Фиданца, Петер Лундгрен, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие и 
интервалите на допустима грешка. 
Поради това и като се има предвид, че 
на настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат същите коефициенти 
на съответствие и интервали на 
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допустима грешка в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

Or. en

Изменение 24
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие. Поради 
това и като се има предвид, че на 
настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат коефициентите на 
съответствие в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

(8) Общият съд не е поставил под 
съмнение техническата обосновка на 
коефициентите на съответствие и 
интервалите на допустима грешка. 
Поради това и като се има предвид, че 
на настоящия етап на технологично 
развитие все още съществува разлика 
между емисиите, измерени в реални 
условия на движение, и емисиите, 
измерени в лаборатория, целесъобразно 
е да се въведат същите коефициенти 
на съответствие и интервали на 
допустима грешка в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство (т.е. „коефициент на съответствие“, 
приложен към действителните гранични стойности на емисиите в отработилите 
газове) и променливостта на преносимата система за измерване на емисиите (т.е. 
интервалите на допустимата грешка).

Изменение 25
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В резолюцията на Европейския 
парламент от 28 март 2019 г. 
относно последните развития във 
връзка със скандала „Дизелгейт“ се 
приветства решението на Общия съд, 
като изрично се изисква от 
Комисията да не въвежда нови 
коефициенти на съответствие, за да 
се гарантира, че стандартите Евро 6 
не се размиват допълнително, а се 
постигат при нормални условия на 
ползване, както е предвидено 
първоначално в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007.

Or. en

Изменение 26
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по 
искане на производителя следва да се 
прилага временен коефициент на 
съответствие, докато през втората 
следва да се прилага само 
окончателният коефициент на 
съответствие. Комисията следва да 
преразглежда окончателните 

заличава се
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коефициенти на съответствие с 
оглед на техническия напредък.

Or. en

Изменение 27
Валтер Флего, Доминик Рике, Петрас Аущревичюс, Ян Кристоф Йотен, Пиер 
Карлескинд

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък. Във връзка с 
това Комисията се призовава да вземе 
предвид стандартите, приети от 
Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за 
стандартна процедура за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия на 
движение по отношение на емисиите 
на газове и частици.

Or. en

Изменение 28
Жюли Льошантьо, Филип Оливие
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък, като се имат 
предвид действителните условия на 
използване на превозните средства.

Or. fr

Обосновка

При процедурите за изпитване за емисии в реални условия на движение се използва 
теоретично изчисление на пределните стойности на емисиите, което може да бъде в 
по-голяма или по-малка степен в съответствие с действителните условия на 
движение, в зависимост от предназначението на превозното средство: това се 
отнася главно за търговските превозни средства, които за разлика от леките 
автомобили, подлежат на допълнителни параметри за размер и полезен товар, които 
оказват значително въздействие върху разхода на гориво и следователно върху 
емисиите на CO2. Поради това производителите не могат да носят отговорност за 
тези специфични параметри, свързани с използването на превозните средства, когато 
става въпрос за определяне на гранични стойности за емисиите на CO2 и тяхното 
запазване в съответствие с критериите за изпитване на емисии при реални условия.

Изменение 29
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с 
оглед на техническия напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда интервалите 
на допусмима грешка с оглед на 
техническия напредък на преносимите 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS).

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство (т.е. „коефициент на съответствие“, 
приложен към действителните гранични стойности на емисиите в отработилите 
газове) и променливостта на преносимата система за измерване на емисиите (т.е. 
интервалите на допустимата грешка).

Изменение 30
Андор Дели

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
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съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с оглед на 
техническия напредък.

съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие, както и 
интервалите на допустима грешка на 
всеки две години с оглед на техническия 
напредък.

Or. en

Изменение 31
Карло Фиданца, Петер Лундгрен, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда окончателните 
коефициенти на съответствие с 
оглед на техническия напредък.

(9) За да се позволи на 
производителите да се съобразят с 
граничните стойности на емисиите 
съгласно Евро 6 в контекста на 
процедурата за изпитване за емисии в 
реални условия на движение, 
критериите за съответствие с тази 
процедура следва да се въведат на две 
стъпки. През първата стъпка, по искане 
на производителя следва да се прилага 
временен коефициент на съответствие, 
докато през втората следва да се 
прилага само окончателният 
коефициент на съответствие. Комисията 
следва да преразглежда интервалите 
на допустима грешка с оглед на 
техническия напредък.

Or. en
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Изменение 32
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) На 11 декември 2019 г. 
Комисията публикува своето 
съобщение относно Европейския зелен 
пакт, в което се подчертава 
необходимостта от ускоряване на 
прехода към устойчива и 
интелигентна мобилност, 
включително чрез предприемането на 
ефективни действия спрямо всички 
източници на емисии и гарантиране 
на ясен път от 2025 г. нататък за 
мобилност с нулеви емисии. За да се 
постигне тази цел, от съществено 
значение е Комисията да представи 
възможно най-скоро и най-късно до 
юни 2021 г. нови законодателни 
предложения за въвеждане на по-
строги стандарти за емисиите от 
превозните средства с двигатели с 
вътрешно горене, обхващащи всички 
замърсители и всички горива и 
задвижващи системи при всички 
условия на управление, както и план 
за действие относно преобразуването 
на автомобилната промишленост. 
Комисията следва също така да 
прекрати постепенно продажбата на 
нови леки пътнически автомобили и 
леки търговски превозни средства с 
двигатели с вътрешно горене най-
късно до 2035 г., като същевременно се 
гарантира, че правилата не 
възпрепятстват държавите в 
челните редици да прилагат по-
строги мерки на национално равнище, 
за да се декарбонизира автомобилния 
транспорт.
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Or. en

Изменение 33
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се избегне правна 
несигурност по отношение на 
одобренията на типа, които вече са 
издадени след 1 септември 2017 г., 
както и относно бъдещите одобрения 
на типа, е много важно да се 
възстановят приетите преди това 
коефициенти на съответствие, без да 
се променят, особено като се има 
предвид фактът, че производителите 
вече са разработили своите превозни 
средства, вземайки предвид приетата 
по-рано процедура за изпитване за 
емисии в реални условия.

Or. en

Изменение 34
Свен Шулце, Йенс Гизеке, Ян Кристоф Йотен, Маркус Фербер, Михаел Галер, 
Маркус Пипер, Кристине Шнайдер, Улрике Мюлер, Норберт Линс

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Комисията следва да възложи 
на Европейския комитет за 
стандартизация (CEN) да разработи 
експлоатационен стандарт за 
определяне на индивидуални 
интервали на допустима грешка за 
преносимите системи за измерване на 
емисиите (PEMS). Преди да приложи 
експлоатационен стандарт за 
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преносимите системи за измерване на 
емисиите (PEMS), Комисията се 
ангажира да следи интервалите на 
допустима грешка в рамките на 
годишния преглед и да ги актуализира 
едва след като бъдат направени 
подобрения в измервателната 
технология.

Or. en

Обосновка

Интервалът на допустима грешка следва да остане равен на 0,43, при положение че 
не са направени технически подобрения в измервателните устройства или те не са 
отразени в стандарта на CEN за преносимите системи за измерване на емисиите.

Изменение 35
Карло Фиданца, Евжен Тошеновски, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Необходимо е Комисията да 
вземе предвид стандартите, приети 
от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за 
стандартна процедура за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия на 
движение по отношение на емисиите 
на газове и частици.

Or. en

Изменение 36
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9a) Необходимо е Комисията да 
вземе предвид стандартите, приети 
от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за 
стандартна процедура за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия на 
движение по отношение на емисиите 
на газове и частици.

Or. en

Обосновка

При условие, че проектът на стандарт бъде гласуван, работата в CEN ще е 
завършила и сега следва да бъде представен стандарт до края на 2020 г. Целта на 
стандарта е да се определи коефициент на неопределеност за измерванията на 
емисиите в реални условия, който би могъл да замени специфичните интервали или да 
ги допълни.

Изменение 37
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Комисията следва да вземе 
предвид стандартите, приети от 
Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за 
стандартна процедура за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия на 
движение по отношение на емисиите 
на газове и частици.

Or. en

Обосновка

Работата в Европейския комитет по стандартизация (CEN) вече е завършена и сега 
следва да бъде представен стандарт до края на 2020 г. Неговата цел е да се определи 
коефициент на неопределеност за измерванията на емисиите в реални условия, който 
би могъл да замени специфичните интервали или да ги допълни.
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Изменение 38
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на 
намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите. 
Делегирането следва освен това да 
включва и изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
интервалите на допустима грешка, за 
да се отрази техническият напредък при 
PEMS. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
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частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Обосновка

Няма основание в Регламент (ЕО) № 715/2007 относно информацията за ремонта и 
поддръжката (ИРП) да се изменя каквото и да било, тъй като всяка от разпоредбите 
за ИРП е въведена в новия рамков регламент за одобряване на типа (Регламент (ЕС) 
2018/858); Комисията вече започна работа по възможни мерки за периода след Евро 6. 
Делегирането на преразглеждане на процедурите за измерване на 
частици/преизчисляване на съдържащите се в това приложение гранични стойности, 
основаващи се на масата на частиците/въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците преди предложение за периода след Евро 6 
изглежда ненужно.

Изменение 39
Карло Фиданца, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
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качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на 
намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 
частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 

качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите. 
Делегирането следва освен това да 
включва и изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
интервалите на допустима грешка, за 
да се отрази техническият напредък при 
PEMS. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.
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осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 40
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите. 
Делегирането следва освен това да 
включва и изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
интервалите на допустима грешка, за 
да се отрази техническият напредък при 
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техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на 
намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 
частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

PEMS. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Обосновка

Няма основание за въвеждане на промени в Регламент (ЕО) № 715/2007 относно ИРП, 
тъй като тези разпоредби сега са прехвърлени в Регламент (ЕС) 2018/858. Комисията 
вече започна работа по възможни мерки за периода след Евро 6.

Изменение 41
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие в 
посока на намаляването и, за да се 
отрази техническият напредък при 
PEMS и преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 
частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преработване на граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и 
въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
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консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 42
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
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които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие в посока 
на намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и 
въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие в посока 
на намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и 
въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент, Съветът и 
експертите на държавите членки, 
следва бързо да получават всички 
необходими документи и информация, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, 
занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове.

Or. ro

Изменение 43
Андор Дели
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие в посока 
на намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и 
въвеждане на гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозното 
средство; приемане на преразгледана 
процедура за измерване на прахови 
частици. Делегирането следва освен 
това да включва и изменение на 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с цел 
преразглеждане на окончателните 
коефициенти на съответствие и 
интервали на допустима грешка, за да 
се отрази техническият напредък при 
PEMS и преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 
частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
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включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 44
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Като се има предвид, че целите 
на настоящия регламент, а именно да се 
установят правила относно емисиите от 
моторните превозни средства, с цел да 
се допринесе за постигането на 
основните цели за качество на въздуха, 
не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
тъй като моторните превозни средства 
с валидно одобрение на типа могат да 
бъдат предлагани на пазара 
независимо от националните 
граници, а по-скоро, поради мащаба и 
последиците от действието, могат 
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 

(14) Целите на настоящия регламент, 
а именно да се установят правила 
относно емисиите от моторните 
превозни средства, с цел да се 
допринесе за постигането на целите за 
качество на въздуха, могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки единствено, ако 
моторните превозни средства с 
двигатели с вътрешно горене, в т.ч. 
тези с валидно одобрение на типа, 
могат да бъдат забранени.
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член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели.

Or. en

Изменение 45
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Ще е необходимо 
преразглеждане на правилата, за да се 
даде възможност на водещите 
държави да прилагат по-строги мерки 
на национално равнище, ако 
държавите членки вземат такова 
решение 1а.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_EN.html, 
параграф 52

Or. en

Изменение 46
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието 
с граничните стойности на емисиите 
за Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на 
емисиите, определени по време на 
всяко изпитване за емисиите в реални 
условия на движение, следва да се 
разделят на приложимия коефициент 
на съответствие, посочен в таблица 
2а от приложение I. Резултатът 
трябва да остава под граничните 
стойности за емисиите, зададени в 
таблица 2 от въпросното 
приложение“.

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I.

Or. en

Изменение 47
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I. Резултатът трябва да 
остава под граничните стойности за 
емисиите, зададени в таблица 2 от 
въпросното приложение“.

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие или, когато е посочена, 
на сумата от приложимия 
коефициент на съответствие и 
интервалът на допустима грешка, 
посочен в таблица 2а от приложение I. 
Резултатът трябва да отговаря на 
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граничните стойности за емисиите, 
зададени в таблица 2 от въпросното 
приложение“.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство (т.е. „коефициент на съответствие“, 
приложен към действителните гранични стойности на емисиите в отработилите 
газове) и променливостта на преносимата система за измерване на емисиите (т.е. 
интервалите на допустимата грешка).

Изменение 48
Карло Фиданца, Евжен Тошеновски, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I. Резултатът трябва да 
остава под граничните стойности за 
емисиите, зададени в таблица 2 от 
въпросното приложение“.

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие или, когато е посочена, 
на сумата от приложимия 
коефициент на съответствие и 
интервалът на допустима грешка, 
посочен в таблица 2а от приложение I. 
Резултатът трябва да отговаря на 
граничните стойности за емисиите, 
зададени в таблица 2 от въпросното 
приложение“;
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Or. en

Изменение 49
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие, посочен в таблица 2а от 
приложение I. Резултатът трябва да 
остава под граничните стойности за 
емисиите, зададени в таблица 2 от 
въпросното приложение“.

Тези задължения включват спазване на 
граничните стойности за емисиите, 
предвидени в приложение I. За целите 
на определянето на съответствието с 
граничните стойности на емисиите за 
Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, стойностите на емисиите, 
определени по време на всяко изпитване 
за емисиите в реални условия на 
движение, следва да се разделят на 
приложимия коефициент на 
съответствие или, когато е посочена, 
на сумата от приложимия 
коефициент на съответствие и 
интервалът на допустима грешка, 
посочен в таблица 2а от приложение I. 
Резултатът трябва да отговаря на 
граничните стойности за емисиите, 
зададени в таблица 2 от въпросното 
приложение“;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство и променливостта на преносимата система за 
измерване на емисиите.

Изменение 50
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Андрей Новаков

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят оборудва 
превозните средства така, че 
компонентите, които могат да окажат 
влияние върху емисиите, да бъдат 
проектирани, изработени и сглобени по 
начин, позволяващ на превозното 
средство, при нормална експлоатация, 
да бъде в съответствие с настоящия 
регламент.;

1. Производителят оборудва 
превозните средства така, че 
компонентите, които могат да окажат 
влияние върху емисиите, да бъдат 
проектирани, изработени и сглобени по 
начин, позволяващ на превозното 
средство, при нормална експлоатация, 
да бъде в съответствие с настоящия 
регламент. Производителят също 
така гарантира надеждността на 
устройствата за контрол на 
замърсяването и има за цел да намали 
риска от кражба на тези устройства 
или манипулирането им.

Or. en

Изменение 51
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 10, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 2 юли 2007 г., ако 
даден производител отправи такова 
искане, националните органи не могат, 
на основания във връзка с емисиите или 
разхода на гориво на превозните 
средства, да откажат да предоставят ЕО 
одобрение на типа или национално 
одобрение на типа за нов тип превозно 
средства, или да забранят 
регистрацията, продажбата или 

1. Националните органи могат, на 
основания във връзка с емисиите или 
разхода на гориво на превозните 
средства, да откажат да предоставят ЕО 
одобрение на типа или национално 
одобрение на типа за нов тип превозно 
средства, или могат да забранят 
регистрацията, продажбата или 
пускането в експлоатация на ново 
превозно средство, включително когато 
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пускането в експлоатация на ново 
превозно средство, когато съответното 
превозно средство е в съответствие с 
настоящия регламент, и по-специално с 
граничните стойности за Евро 5, 
посочени в таблица 1 към приложение I 
или граничните стойности за Евро 6, 
посочени в таблица 2 на приложение I, 
при спазване на член 4, параграф 1, 
втора алинея.“

съответното превозно средство е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
по-специално с граничните стойности за 
Евро 5, посочени в таблица 1 към 
приложение I или граничните стойности 
за Евро 6, посочени в таблица 2 на 
приложение I, при спазване на член 4, 
параграф 1, втора алинея.“

Or. en

Обосновка

Важно за страни като Дания, Франция и т.н., които са решили постепенно да 
премахнат двигателите с вътрешно горене.

Изменение 52
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -б
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието с граничните 
стойности на емисиите съгласно 
Евро 6 се определя по време на всяко 
изпитване за емисии в реални условия 
на движение, като се взема предвид 
специфичният за всеки замърсител 
коефициент на съответствие , 
посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с 
член 4, параграф 1, втора алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 53
Карима Дели
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -б
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 10 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието с граничните 
стойности на емисиите съгласно 
Евро 6 се определя по време на всяко 
изпитване за емисии в реални условия 
на движение, като се взема предвид 
специфичният за всеки замърсител 
коефициент на съответствие , 
посочен в таблица 2а от 
приложение I в съответствие с 
член 4, параграф 1, втора алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 54
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
оглед на приемането на следните 
мерки, въз основа на резултатите от 
Програмата за измерване на прахови 
частици на ИКЕ на ООН, провеждана 
под егидата на Световния форум за 
хармонизация на регулаторната 
уредба за превозните средства, без да 
се снижава нивото на опазване на 
околната среда в рамките на Съюза:

заличава се

а) да изменя настоящия регламент за 
целите на преразглеждането на 
граничните стойности за масата и 
броя на частиците, определени в 
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приложение I;
б) да допълва настоящия регламент 
чрез приемането на преразгледана 
процедура за измерване на броя на 
частиците.

Or. en

Изменение 55
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с оглед 
на приемането на следните мерки, въз 
основа на резултатите от 
Програмата за измерване на прахови 
частици на ИКЕ на ООН, провеждана 
под егидата на Световния форум за 
хармонизация на регулаторната 
уредба за превозните средства, без да 
се снижава нивото на опазване на 
околната среда в рамките на Съюза:

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
оглед:

Or. en

Обосновка

Въпросите, свързани с емисиите на частици, се разглеждат от групата по 
програмата за измерване на праховите частици (PMP) в Женева в подготовка за 
предложение на Комисията за периода след Евро 6. Ето защо искането за делегирани 
правомощия, посочено в параграф 2, не е релевантно.

Изменение 56
Карло Фиданца, Петер Лундгрен, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10



AM\1197727BG.docx 43/52 PE646.974v01-00

BG

Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с оглед 
на приемането на следните мерки, въз 
основа на резултатите от 
Програмата за измерване на прахови 
частици на ИКЕ на ООН, провеждана 
под егидата на Световния форум за 
хармонизация на регулаторната 
уредба за превозните средства, без да 
се снижава нивото на опазване на 
околната среда в рамките на Съюза:

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
оглед:

Or. en

Изменение 57
Карло Фиданца, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изменя настоящия 
регламент за целите на 
преразглеждането на граничните 
стойности за масата и броя на 
частиците, определени в приложение 
I;

заличава се

Or. en

Изменение 58
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
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Член 14 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изменя настоящия регламент 
за целите на преразглеждането на 
граничните стойности за масата и 
броя на частиците, определени в 
приложение I;

а) допълване на настоящия 
регламент с цел адаптиране на 
процедурите, изпитванията и 
изискванията, както и на циклите на 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите с цел адекватното 
отразяване на емисии при реални 
условия на движение;

Or. en

Изменение 59
Карло Фиданца, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допълва настоящия 
регламент чрез приемането на 
преразгледана процедура за измерване 
на броя на частиците.

заличава се

Or. en

Изменение 60
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допълва настоящия регламент 
чрез приемането на преразгледана 
процедура за измерване на броя на 

б) да измени настоящия регламент 
с цел да се преразгледат 
специфичните за всеки замърсител 
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частиците. интервали на допустима грешка, 
посочени в таблица 2а към 
приложение I, с оглед на техническия 
прогрес, като се вземат предвид 
техническите неопределености, 
свързани с използването на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS);

Or. en

Изменение 61
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
цел:

заличава се

а) допълване на настоящия регламент 
с цел адаптиране на процедурите, 
изпитванията и изискванията, както 
и на циклите на изпитване, 
използвани за измерване на емисиите 
с цел адекватното отразяване на 
емисии при реални условия на 
движение;
б) изменяне на настоящия регламент 
с цел адаптиране към техническия 
напредък на специфичните за всеки 
конкретен замърсител окончателни 
коефициенти на съответствие, 
посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

Or. en

Изменение 62
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Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допълване на настоящия 
регламент с цел адаптиране на 
процедурите, изпитванията и 
изискванията, както и на циклите на 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите с цел адекватното 
отразяване на емисии при реални 
условия на движение;

заличава се

Or. en

Изменение 63
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на 
специфичните за всеки конкретен 
замърсител окончателни 
коефициенти на съответствие, 
посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

заличава се

Or. en

Изменение 64
Катержина Конечна

Предложение за регламент



AM\1197727BG.docx 47/52 PE646.974v01-00

BG

Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на 
специфичните за всеки конкретен 
замърсител окончателни коефициенти 
на съответствие, посочени в таблица 
2а в приложение I.;

б) Изменяне на настоящия 
регламент с цел да се преразгледат 
специфичните за всеки замърсител 
интервали на допустима грешка, 
посочени в таблица 2а към 
приложение I, с оглед на техническия 
прогрес, като се вземат предвид 
техническите неопределености, 
свързани с използването на преносими 
системи за измерване на емисиите 
(PEMS);

Or. en

Обосновка

Въпросите, свързани с емисиите на частици, се разглеждат от групата по 
програмата за измерване на праховите частици (PMP) в Женева в подготовка за 
предложение на Комисията за периода след Евро 6. Ето защо искането за делегирани 
правомощия, посочено в параграф 2, не е релевантно. Освен това стойностите за 
масата на частиците и техния брой, както и процедурата за измерване на броя на 
частиците, са съществен елемент от законодателството, който следва да се приема 
с обикновена законодателна процедура, а не посредством делегирани актове;

Изменение 65
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
окончателни коефициенти на 
съответствие, посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
интервали на допустима грешка, 
посочени в таблица 2а в приложение I.;
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Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се въведе отново принципа на „марж“, както е в 
действащото законодателство, т.е. Регламент (ЕО) № 2016/646 (за NOx) и 
Регламент (ЕО) № 2018/1832 (в случая на PN). Настоящото законодателство ясно 
разделя цялостния коефициент на съответствие на две части: целта за 
производителя на превозното средство (т.е. „коефициент на съответствие“, 
приложен към действителните гранични стойности на емисиите в отработилите 
газове) и променливостта на преносимата система за измерване на емисиите (т.е. 
интервалите на допустимата грешка).

Изменение 66
Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
окончателни коефициенти на 
съответствие, посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
за всеки конкретен замърсител 
интервали на допустима грешка, 
посочени в таблица 2а в приложение I.;

Or. en

Изменение 67
Карло Фиданца, Евжен Тошеновски, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 

б) изменяне на настоящия 
регламент с цел адаптиране към 
техническия напредък на специфичните 
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за всеки конкретен замърсител 
окончателни коефициенти на 
съответствие, посочени в таблица 2а в 
приложение I.;

за всеки конкретен замърсител 
интервали на допустима грешка, 
посочени в таблица 2а в приложение I.;

Or. en

Изменение 68
Исабел Гарсия Муньос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 14 се вмъква следният 
параграф:
3a. Комисията прави преглед на 
техническия напредък по отношение 
на неопределеностите на 
измерванията, свързани с 
използването на преносимата 
система за измерване на емисиите 
(PEMS). В срок от две години от 
датата на прилагане и на всеки две 
години след това Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
предприетите прегледи и, ако е 
уместно, законодателно предложение 
с цел да се преразгледа надолу 
стойността на интервалите на 
допустимата грешка при 
измерването на специфичните за 
всеки конкретен замърсител 
окончателни коефициенти на 
съответствие, посочени в таблица 2а 
към приложение I.

Or. en

Обосновка

За да се осигури правна сигурност за производителите и да се даде възможност на 
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институциите на ЕС да изразят позицията си относно уместността на 
потенциалните промени, преразглеждането на коефициентите на съответствие 
следва да се извършва чрез обикновената законодателна процедура. Във връзка с това 
следва да гарантираме, че интервалите на допустима грешка са занижени едва 
когато е постигнат технически напредък при използването на PEMS. С цел да се 
улесни адаптирането към промените от страна производителите подходящата 
честота на прегледите е 2 години.

Изменение 69
Карло Фиданца, Евжен Тошеновски, Петер Лундгрен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 14 се добавя следният 
параграф:
5a. Комисията взема предвид всички 
стандарти, приети от Европейския 
комитет по стандартизация (CEN), 
които осигуряват технически 
издържани подходи за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия по 
отношение на емисиите на газове и 
частици, с цел да се наложи 
използването на такъв стандарт в 
рамките на настоящия регламент, за 
да може даден подходящ орган да 
провери определена степен на 
неопределеност за приложенията на 
PEMS и да прецени дали това е 
достатъчно, за да замени 
специфичните интервали на 
допустима грешка, посочени в 
таблица 2а от приложение I към 
настоящия регламент, или да го 
допълни.

Or. en

Изменение 70
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Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14а – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията взема предвид 
всички стандарти, приети от 
Европейския комитет по 
стандартизация (CEN), които 
осигуряват технически издържани 
подходи за оценка на 
неопределеността на измерването на 
емисиите при реални условия по 
отношение на емисиите на газове и 
частици, с цел да се наложи 
използването на такъв стандарт в 
рамките на настоящия регламент, за 
да може даден подходящ орган да 
провери определена степен на 
неопределеност за приложенията на 
PEMS и да прецени дали това е 
достатъчно, за да замени 
специфичните интервали на 
допустима грешка, посочени в 
таблица 2а от приложение I към 
настоящия регламент, или да го 
допълни.

Or. en

Обосновка

При условие, че проектът на стандарт бъде гласуван, работата в CEN ще е 
завършила и сега следва да бъде представен стандарт до края на 2020 г. Целта на 
стандарта е да се определи коефициент на неопределеност за измерванията на 
емисиите в реални условия, който би могъл да замени специфичните интервали или да 
ги допълни.

Изменение 71
Мария Грапини

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

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
петия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. ro


