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КРАТКА ОБОСНОВКА

Seit 1995 gibt es eine Gemeinschaftsstrategie der EU zur Minderung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen. Diese Strategie stützt sich auf drei Säulen:
Selbstverpflichtungen der Automobilhersteller zur Senkung der CO2-Emissionen, Förderung 
sparsamerer Autos durch steuerliche Maßnahmen und Verbesserung der Information für die 
Verbraucher. Von 1995 – 2007 konnten bei der Motorentechnik erhebliche Fortschritte in der 
Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Ein Teil dieser Verbesserung der Kraftstoffeffizienz 
wurde jedoch durch die zunehmende Nachfrage nach größeren Fahrzeugen wieder 
ausgeglichen. Die CO2-Emissionen des PKW-Sektors machen in Europa rund 12% der 
Gesamtemissionen aus. Der PKW erbringt in der Europäischen Union rund 78% der gesamten 
Personenverkehrsleistung.

1. Ziele des Verordnungsvorschlages

Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag will die Europäische Kommission ein 
einheitliches und verbindliches CO2-Emissionsziel von 130 g CO2/km ab dem Jahre 2012 
erreichen. Dieses gemeinsame Ziel wird vom Europäischen Parlament mit getragen. Das 
Europäische Parlament unterstützt die von der Kommission verfolgten allgemeinen Ziele.
Dabei muss die von Rat und Parlament zu verabschiedende Verordnung wettbewerbsneutrale, 
sozial verträgliche und nachhaltige Reduktionsziele anstreben, die der Vielfalt der 
europäischen Automobilhersteller und ihrer Stellung im internationalen Wettbewerb gerecht 
werden.

2. Optionen und Steigungsmaß (Slope)

Strittiger Punkt ist insbesondere eine gerechte Verteilung der Reduktionsziele auf 
Kleinfahrzeuge und größere Fahrzeuge. Größere Fahrzeuge, bei denen europäische Hersteller 
weltweit einen Marktanteil von 80% haben, haben eine Leitfunktion bei neuen Technologien.
Ausschlaggebend ist die Grenzwertkurve orientiert an der Masse der Fahrzeuge. Die CO2-
Zielvorgabe für den Durchschnitt der Neuwagenflotte eines Herstellers auf der Basis der 
durchschnittlichen Fahrzeugmasse ist die beste Bemessungsgrundlage. Der erheblich höhere 
Beitrag größerer Fahrzeuge gegenüber Kleinfahrzeugen wird durch das Steigungsmaß der 
Grenzwertkurve bestimmt.
Das von der Kommission vorgeschlagene Steigungsmaß der Grenzwertkurve von 60% wird 
unterstützt. Die Reduktionsziele für größere Fahrzeuge sind erheblich höher als für 
Kleinwagen. Ein Steigungsmaß von 60% führt dazu, dass die CO2-Emissionen nicht parallel 
mit einer Gewichtszunahme ansteigen, sondern nur weit unterdurchschnittlich.
Das Fahrzeuggewicht (Masse) ist der geeignete Parameter für die spezifischen CO2-Ziele.
Das Fahrzeuggewicht wird weniger Wettbewerbsverzerrungen als andere Parameter erzeugen.
In Japan und China wird das Gewicht bereits als Basis der CO2-Gesetzgebung genutzt. Die 
Entwicklung ist leicht zu überwachen, die Daten liegen vor. Da die Fahrzeughersteller 
Plattformkonzepte entwickeln, würde der Parameter „Footprint“ kein geeigneter Maßstab 
sein. Die Verwendung des „Footprint“ würde dazu führen, dass alle Fahrzeuge auf der 
gleichen Plattform den gleichen CO2-Zielwert erhalten, unabhängig von ihrer Ausstattung 
und ihrem Gesamtgewicht. Darüber hinaus würden durch „Footprint“ kleine und CO2-
effiziente Stadtautos stark benachteiligt.
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3. Komplementäre Maßnahmen des integrierten Ansatzes.

Der Grenzwert von 120 g CO2/km im integrierten Ansatz sieht eine CO2-Reduzierung um 10 
g/km durch komplementäre Maßnahmen vor. Dazu zählen Leichtlaufreifen, Verminderung 
des Rollwiderstandes, Reifendruckkontrollsysteme, effiziente Klimaanlagen und 
Schaltpunktanzeigen, die zusammen etwa 5 g/km CO2 einsparen können. Zusätzlich sind 
Biokraftstoffe mit ebenfalls etwa 5 g/km CO2 in Ansatz gebracht. Um neue Technologien und 
energieeffiziente Maßnahmen durchzusetzen, ist es sinnvoll Öko-Innovationen als CO2-
reduzierende Maßnahmen anzuerkennen. Da nicht alle Öko-Innovationen im Prüfverfahren 
erfasst werden können bzw. Änderungen des geltenden und international harmonisierten 
Verfahrens zeitaufwändig und umständlich sind, wurde vorgeschlagen, ein Verfahren nach 
Artikel 6 und Anhang IIa zusätzlich einzuführen. Zu den Öko-Innovationen können, über das 
Prüfverfahren hinaus, automobiltechnische Maßnahmen, Maßnahmen bei der Wartung, 
Fahrerschulung, Navigationsinfrastruktur sowie energieeffiziente Leuchten, mehr  
Solartechnik im Auto und die Nutzung der Abwärme gerechnet werden. Ziel ist es, alle 
Maßnahmen zu fördern, die eine Verbesserung der Umweltbilanz erlauben.

4. Einführungsphase

Da die Entwicklung neuer Typen und neuer Plattformen mindestens 5 – 8 Jahre benötigt, ist 
es sinnvoll, das Ziel von 120 g CO2/km nicht an einem bestimmten Stichtag, sondern in einer 
mehrjährigen Übergangsphase umzusetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, dass im Jahre 2012 
ein Viertel der Neuwagenflotte, im Jahre 2013 die Hälfte, im Jahre 2014 drei Viertel und im 
Jahre 2015 die Gesamtflotte eines Herstellers den Zielwert von 120 g CO2/km einschließlich 
der komplementären Maßnahmen erreichen muss. Diese Flexibilisierung ist notwendig, um 
den Herstellern den notwendigen Entwicklungsspielraum zu lassen und gleichzeitig 
alternative Wege zu ermöglichen.

5. Sanktionen

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strafzahlungen zwischen 100 und 475 Euro 
pro Tonne CO2 liegen weit über allen denkbaren Handelspreisen für CO2-Zertifikate in den 
Sektoren Industrie und Energie. Sinn einer Sanktion darf es nicht sein, die Innovationskraft 
der Industrie zu schwächen, sondern einen Anreiz zur Umsetzung der Maßnahme zu bieten 
und evtl. Ersatzmaßnahmen zu finanzieren, die die angestrebte CO2-Einsparung sicherstellen.
Bei den vorgeschlagenen Sanktionen von 10 bis 40 Euro pro Gramm CO2 und neu 
zugelassenen Pkw (dies entspricht einem CO2-Preis pro Tonne von bis zu 200 Euro) dürfte 
dies gewährleistet sein. Es ist davon auszugehen, dass durch die Information der Verbraucher 
und durch den Wettbewerb unter den Herstellern ohnehin ein weitaus größerer Druck auf die 
Hersteller entsteht, alle vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten.

6. Ausnahmeregelungen

Im Vorschlag der EU-Kommission wird eine Reihe von Ausnahmeregelungen vorgesehen, 
die im Einzelnen überprüft werden müssen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene 
Grenze von weniger als 10 000 verkauften Neuwagen in der EU pro Jahr wird auf 5000 
jährlich reduziert und eine auf 5 Jahre begrenzte zusätzliche Regelung für solche Hersteller 
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eingeführt, die die Reduktionszielwerte der Verordnung nur schwer erreichen können und die 
für maximal 1% der jährlichen Neuzulassungen in der EU verantwortlich sind.

7. Langfristige Ziele

Langfristige Ziele sollten auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und eines 
entsprechenden Vorschlages der EU-Kommission im Jahre 2014 von Parlament und Rat 
beschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch möglich, einen Überblick über neue 
Technologien einschließlich der Einführung alternativer Antriebsmodelle wie 
batteriebetriebene Fahrzeuge zu erhalten. Die Langfristziele sind auch daran zu orientieren, 
dass die jetzt neu zu entwickelten Motoren- und Hybridantriebssyteme nur einen relativ 
kurzen Lebenszyklus haben werden, da  bereits 10 Jahre nach ihrer Markteinführung die 
nächste Generation der lokalen CO2-freien Antriebsarten verfügbar sein könnte. Die Politik 
muss deshalb den Übergang zu neuen Technologien offen lassen. Bereits die Umsetzung der 
durch diese Verordnung vorgegebenen Werte von 120 g CO2/km im Flottendurchschnitt führt 
dazu, dass der Flottendurchschnittsverbrauch auf ca. 5 Liter pro 100 km bei Benzinfahrzeugen 
und ca. 4,5 Liter pro 100 km bei Dieselfahrzeugen gesenkt werden muss. Dies sind gegenüber 
dem heutigen Stand sehr ehrgeizige Zielwerte.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Едно от следствията от тези 
ангажименти е, че всички държави-
членки трябва да намалят значително 
емисиите от леките пътнически 
автомобили. С цел да се генерират 
необходимите значителни намаления 
на емисиите, на равнище държава-
членка и на равнището на 
Общността следва да се въведат 
политики и мерки във всички 
икономически сектори на последната, 
а не само в промишления и в 
енергийния сектор. Пътният транспорт 
е вторият сектор в ЕС по размер на 

(4) Едно от следствията от тези 
ангажименти е, че трябва също така да 
се намалят значително емисиите от 
леките пътнически автомобили. За тази 
цел за производителите и 
вносителите на нови автомобили са 
необходими правила по отношение на 
емисиите. Само регулиране на 
общностно равнище гарантира, че 
към новорегистрираните моторни 
превозни средства във всички 
държави-членки на Европейския съюз 
се прилагат еднакви изисквания.  За да 
бъде постигната общата цел на 
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емисиите на парникови газове и 
неговите емисии продължават да 
нарастват. Ако въздействието на 
пътния транспорт върху климатичните 
промени продължи да расте, то ще 
обезсмисли в значителна степен 
намаленията, които са направени от 
другите сектори с цел борба с 
климатичните промени.

държавите-членки и Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 не е 
достатъчно да се вземат мерки само 
в промишления и в енергийния сектор, 
а и по отношение на транспорта и 
домакинствата.  Настоящото 
предложение се отнася за сектора на 
леките пътнически автомобили в 
Европа. Пътният транспорт е вторият 
сектор в ЕС по размер на емисиите на 
парникови газове и неговите емисии 
продължават да нарастват. Ако 
емисиите на CO2 на пътния транспорт 
продължат да растат, това ще 
обезсмисли в значителна степен 
намаленията, които са направени от 
другите сектори с цел борба с 
климатичните промени.

Or. de

Обосновка

Nicht die Mitgliedstaaten müssen die Emissionen reduzieren nach dieser Verordnung, 
sondern die Hersteller bzw. Importeure von PKWs. Nicht die "Klimafolgen" laufen Gefahr 
weiter zuzunehmen, sondern die Treibhausgas-Emissionen, insbesondere CO2.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Приемането на цели на Общността за 
новите леки пътнически автомобили е 
необходимо, за да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар в 
резултат на приемането на различни 
мерки на равнище държава-членка. 
Общностните цели дават на 
производителите повече сигурност при 
планирането и по-голяма гъвкавост при 
съобразяване с изискванията за 
намаляване на CO2, отколкото 
отделните национални цели за 

(5) Приемането на цели на Общността за 
новите леки пътнически автомобили е 
необходимо, за да се избегне 
фрагментирането на вътрешния пазар в 
резултат на приемането на различни 
мерки на равнище държава-членка. 
Общностните цели дават на 
производителите повече сигурност при 
планирането и по-голяма гъвкавост при 
съобразяване с изискванията за 
намаляване на CO2 и не позволяват 
сред държавите-членки да се появят 
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намаляване на емисиите. При 
определяне на стандартите за емисиите 
е важно да се вземат предвид техните 
последици за конкурентоспособността 
на пазарите и производителите, преките 
и непреките разходи, наложени на 
бизнеса, и ползите по отношение на 
стимулирането на иновациите и 
намаляването на потреблението на 
енергия.

нарушения на конкуренцията чрез 
отделните национални цели за 
намаляване на емисиите. Подобни 
нарушения на конкуренцията биха 
противоречали категорично на целта 
за създаване на единен европейски 
вътрешен пазар. При определяне на 
стандартите за емисиите е важно да се 
вземат предвид техните последици за 
конкурентоспособността на пазарите и 
производителите, преките и непреките 
разходи, наложени на бизнеса, и ползите 
по отношение на стимулирането на 
иновациите и намаляването на 
потреблението на енергия.

Or. de

Обосновка

Nur eine einheitliche europäische Regelung auf Basis des Artikel 95 EGV verhindert 
Wettbewerbsverzerrungen sowie nationale Alleingänge und Sonderregelungen.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Със законодателната рамка за 
постигане на целите средно за новия 
автомобилен парк трябва да се 
гарантират неутрални за конкуренцията 
и социално справедливи и устойчиви 
цели за намаляване на емисиите, 
съобразени с многообразието на 
европейската автомобилна 
промишленост, и да се избегне всяко 
необосновано нарушаване на 
конкуренцията между производителите 
на автомобили. Законодателната рамка 
трябва да бъде съвместима с общата цел 
за достигане на целите на ЕС от Киото и 
следва да бъде допълнена от други 
инструменти, които са в по-голяма 

(11) Със законодателната рамка за 
постигане на целите средно за новия 
автомобилен парк трябва да се 
гарантират неутрални за конкуренцията 
и социално справедливи и устойчиви 
цели за намаляване на емисиите, 
съобразени с многообразието на 
европейската автомобилна 
промишленост, и да се избегне всяко 
нарушаване на конкуренцията между 
производителите на автомобили.
Законодателната рамка трябва да бъде 
съвместима с общата цел за достигане 
на целите на ЕС от Киото и следва да 
бъде допълнена от други инструменти, 
които са в по-голяма степен свързани с 
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степен свързани с употребата като 
диференцирани данъци за леките 
автомобили и енергията.

употребата като диференцирани данъци 
за леките автомобили и енергията.

Or. de

Обосновка

Eine Definition von "gerechtfertigten" Wettbewerbsverzerrungen durch die Europäische 
Kommission ist überflüssig.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се запази многообразието на 
автомобилния пазар и способността му 
да отговаря на различни нужди на 
потребителите, целите за CO2 за леките 
пътнически автомобили следва да се 
определят като линейна функция на 
тяхната полезност. Най-подходящият 
параметър, за да се опише тази 
полезност, е масата, защото тя е в 
достатъчна степен корелирана с 
настоящите емисии и следователно 
би довела до по-реалистични и 
неутрални за конкуренцията цели, а и 
защото данните за нея са 
леснодостъпни. За разлика от това 
данните за алтернативния 
параметър на полезността –
отпечатъка (произведението на 
ширината на следата и колесната 
база) трябва да се събират, за да се 
улеснят дългосрочните оценки при 
подхода, основаващ се на 
полезността. При определянето на 
целите би следвало да се вземе 
предвид проектираната еволюция на 
масата на новите леки автомобили 
до 2012 г. и да се избягват 
потенциални стимули за увеличаване 

(12) За да се запази многообразието на 
автомобилния пазар и способността му 
да отговаря на различни нужди на 
потребителите, целите за CO2 за леките 
пътнически автомобили следва да се 
определят линейно, като функция на 
тяхната маса. Масата е най-
подходящият параметър, за да се 
опише тази полезност, защото 
данните за нея са налице, корелирана 
е в достатъчна степен с настоящите 
емисии на CO2 и следователно води до 
по-реалистични и неутрални за 
конкуренцията цели.  Въпреки това 
следва да се събират и данни за 
алтернативния параметър –
отпечатъка (произведението на 
ширината на следата и колесната 
база), но само с цел да се улеснят 
дългосрочните оценки в рамките на 
прегледа през 2014 г. 
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на масата на превозните средства 
единствено с оглед да се извлече 
изгода от значителното увеличение 
на целта за намаление на емисиите 
на CO2. Следователно при определяне 
на целите за 2012 г. трябва да се вземе 
предвид възможната бъдеща 
еволюция в посока на независимо 
увеличаване на масата на превозните 
средства, произведени от 
автомобилостроителите и продадени 
на пазара на ЕС. И накрая, 
определянето на целите трябва да 
насърчи намаляването на емисиите 
на всички категории леки автомобили 
като се отчита, че при по-тежките 
леки автомобили могат да се 
направят по-големи намаления.

Or. de

Обосновка

Die vorgenommene Änderung dient der sprachlichen Klarheit und inhaltlichen Präzisierung.
Der sogenannte autonome Massenzuwachs  würde gegebenenfalls die Anforderungen knapp 
vor dem Inkrafttreten verändern und damit die Planungssicherheit bis 2015 erheblich 
erschweren.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целта на настоящия регламент е да 
се създадат стимули за автомобилната 
промишленост да инвестира в нови 
технологии. С регламента активно се 
насърчават екологичните иновации и 
се взема предвид бъдещото развитие на 
технологиите. По този начин се 
засилва конкурентоспособността на 
европейската промишленост и се 
създават повече качествени работни 
места.

(13) Целта на настоящия регламент е да 
се създадат стимули за автомобилната 
промишленост (производители на 
транспортни средства и 
поддоставчици) да инвестира в нови 
технологии. Следователно 
регламентът трябва да е оформен 
така, че да поощрява и да взема под 
внимание екологичните иновации, 
които намаляват емисиите на 
парникови газове, и по този начин да 
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подкрепя водещите пазарни позиции 
на европейската автомобилна 
промишленост и нейните 
поддоставчици, както и да взема 
предвид в достатъчна степен 
бъдещото развитие на технологиите.
Това трайно насърчава 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и 
гарантира качествени работни места в 
Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Der vorliegende Verordnungsentwurf beschränkt anrechnungsfähige Öko-Innovationen auf 
solche, die im geltenden Prüfverfahren voll zur Geltung kommen. Die Beschränkung auf 
lediglich 5 g CO2/km bzw. unter Einschluss von Biokraftstoffen auf 10 g CO2/km durch die 
pauschal angerechneten "komplementären Maßnahmen" ist unzureichend. Er bleibt damit 
weit unterhalb der technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходим е стабилен механизъм 
за съблюдаване на изпълнението, за да 
се гарантира, че целите от настоящия 
регламент ще се постигнат.

(19) Необходим е механизъм за 
санкции, който е в съответствие с 
Договора,, за да се гарантира, че целите 
от настоящия регламент ще се 
постигнат.

Or. de

Обосновка

Bei der Festsetzung von Sanktionen sind alle Umstände zu berücksichtigen und die Tragweite 
von Artikel 95 EGV zu beachten.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съблюдаването от производителите 
на целите от настоящия регламент 
следва да се оценява на равнището на 
Общността. Производители, чиито 
средни специфични емисии на CO2
превишават тези, позволени съгласно 
настоящия регламент, плащат 
премия за свръхемисии за всяка 
календарна година, считано от 2012 г. 
Премията следва да се модулира като 
функция на степента, в която 
производителите не успяват да 
спазят целите си. Тя следва да 
нараства с течение на времето. За да 
се създадат достатъчно стимули за 
вземане на мерки за намаляване на 
специфичните емисии на CO2 от 
леките пътнически автомобили, 
премията следва да отразява 
технологичните разходи. Размерите 
на премиите за свръхемисии следва да 
се считат за приход на бюджета на 
Европейския съюз.

(22) Съблюдаването от производителите 
на превозни средства на целите за 
емисиите на CO2  на нови леки 
автомобили от настоящия регламент се 
оценява и контролира на равнището на 
Общността. Производители, чиито 
средни специфични емисии на CO2
превишават тези, които са позволени 
съгласно настоящия регламент, 
плащат премия за свръхемисии за 
всяка календарна година, считано от 
2012 г. Премията нараства 
непрекъснато от 2012 г. до 2015 г. и се 
определя като функция на степента, 
в която стойностите на CO2 на 
съответния дял от новите 
регистрирани превозни средства 
надвишават съответните целеви 
стойности. Премиите се начисляват 
само тогава, когато средните целеви 
стойности през 2012 г. не са 
постигнати от най-малко една 
четвърт, през 2013 г. - от най-малко 
половината, през 2014 г. - от най-
малко три четвърти и през 2015 г. -
от целия парк. Премията следва да се 
определя така, че, от една страна, да 
предлага достатъчен стимул за 
спазване на стойностите на 
емисиите на CO2 , но, от друга 
страна, да бъде и донякъде 
съпоставима със средните разходи за 
избягване на емисиите на CO2, респ. 
разходите за търговия със 
сертификати в други сектори на 
Европейския съюз.    

Or. de
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Обосновка

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der EU. Eine solche einseitige Benachteiligung der PKW-Hersteller 
und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient. Die 
vorgeschlagenen Sanktionen würden die Innovationskraft der Industrie schwächen und 
müssen deshalb soweit reduziert werden, dass einerseits die Anreize für Innovationen groß 
genug sind und andererseits die Abgabe vertretbar bleibt.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Всички събрани суми от 
премиите за свръхемисии се 
превеждат в отделен фонд, създаден с 
цел изследвания в областта на новите 
технологии за намаляване на 
емисиите на CO2 в пътния 
транспорт и въвеждане на 
транспортни системи, които са по-
ефективни по отношение на CO2.  
При разпределянето на средствата 
Европейската комисия се подпомага 
от комитета, създаден съгласно член 
12 от настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Um technologische Innovation zu fördern, sollten Einnahmen aus der Abgabe wegen 
Emissionsüberschreitung  in einen spezifischen Fonds fließen, der Forschung und 
Entwicklung energieeffizienter Technologien und Maßnahmen zur Vermeidung von CO2-
Emissionen im Straßenverkehr unterstützen soll.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Мерките, необходими за 
изпълнението на настоящия регламент 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
процедурите за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.

(25) Мерките, необходими за 
изпълнението на настоящия регламент 
трябва да бъдат приети в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на 
процедурите за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. Най-късно 
5 години след влизане в сила на 
настоящия регламент следва да се 
провери дали предоставените на 
Комисията изпълнителни 
правомощия са достатъчни или 
трябва да бъдат изменени.

Or. de

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Съществуващата процедура за 
изпитване не покрива всички 
технически възможности за 
намаляване на емисиите на CO2  и 
други парникови газове. Поради това 
следва да се дефинира процес на 
оценка, който обхваща потенциала за 
намаляване при въвеждането на 
технологични мерки, които не са 
част от процедурата за изпитване по 
Регламент 2007/715/ЕО или в рамките 
й не се набляга в достатъчна степен 
върху тях (т.нар. "екологични 
иновации"). Екологичните иновации 
трябва да бъдат отчитани като 
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механизъм за стимулиране на 
производителите по отношение на 
техните цели за намаляване на 
специфичните емисии на CO2..   

Or. de

Обосновка

Nur wenn alle technologischen Möglichkeiten genutzt und angerechnet werden können, ist 
der Anreiz zur Einführung von Öko-Innovationen für Hersteller, Zulieferer und Kunden 
ausreichend groß. Die Förderung von Innovationen zur weiteren Reduktion von CO2-
Emissionen dient nicht nur dem Umweltschutz sondern auch der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie, der Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze im FuE-Bereich sowie weiteren technologischen Entwicklungen.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически 
автомобили с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел на ЕС средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 120 g CO2/km. С 
регламентът средните емисии на CO2
от новите леки пътнически 
автомобили се установяват на 130 g 
CO2/km чрез подобряване на 
двигателните технологии на 
превозните средства, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за прилагането му. 
Настоящият регламент ще бъде 
допълнен от по-нататъшни мерки, 
съответстващи на 10 g/km като част 
от цялостния подход на Общността.

1. С настоящият регламент се създават 
изисквания по отношение на емисиите 
на CO2 от новите леки пътнически 
автомобили с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да се постигне 
общата цел на ЕС средно за новия парк 
от леки автомобили да се достигне ниво 
на емисии на CO2 от 120 g CO2/km.

1а. Целевите стойности трябва да са 
постигнати през 2012 г. от най-малко 
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една четвърт, през 2013 г. - от най-
малко половината, през 2014 г. - от 
най-малко три четвърти и през 2015 
г. - от целия парк. За да може да бъде 
постигната целевата стойност от 
120 g CO2  на километър през 2015 г. за 
целия парк от нови автомобили, са 
необходими съответни подобрения в 
автомобилната технология, които 
водят до средни емисии на CO2 от 
новите леки пътнически автомобили 
в размер на 130 g на километър.
1б. Чрез настоящия регламент се 
въвеждат по-нататъшни мерки, 
съответстващи най-малко на 10 g на 
километър, като част от цялостния 
подход на Общността.
1в. Стойностите на емисиите на CO2
се измерват съгласно Регламент (ЕО) 
2007/715/ЕО и мерките за 
прилагането му. Допълнителни 
доказани мерки, предприети от 
производителите на автомобили и 
техните поддоставчици, които 
водят до по-нататъшно намаляване 
на емисиите на парникови газове, се 
вземат под внимание при 
изискванията към автомобилната 
технология съгласно член 6 и 
Приложение ІІІ.

Or. de

Обосновка

Die starre Beschränkung  auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren und die 
Einschränkung zusätzlicher Maßnahmen auf 10 g CO2 pro gefahrenen Kilometer reduzieren  
technologische Möglichkeiten und geben keine Anreize für effiziente Öko-Innovationen. Die 
zugelassenen Kraftfahrzeuge sollen als Einheit betrachtet und den höchst möglichen 
technologischen Fortschritt erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind 
keine wirksame Lösung. Daher sollten Anrechnungen nach  Artikel 6 und Anhang III dieser 
Verordnung möglich sein.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. През 2014 г. Комисията, въз основа 
на преглед на текущата ситуация и 
оценка на правните последици, 
предлага средно- и дългосрочни цели за 
новорегистрираните моторни 
превозни средства от 2020 г. и 2025 г. 
и ги представя за вземане на решение 
на Съвета и Парламента.

Or. de

Обосновка

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgeabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предходна регистрация извън 
Общността за по-малко от три месеца
преди регистрацията в Общността няма 
да се взема предвид. 

2. Предходна регистрация извън 
Общността за по-малко от един месец
преди регистрацията в Общността няма 
да се взема предвид.

Or. de

Обосновка

Neuzulassungen sollten so definiert werden, dass Umgehungsmöglichkeiten und 
Wettbewerbsverzerrungen weitestgehend ausgeschlossen werden.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. От обхвата на регламента са 
изключени превозни средства със 
специално социално предназначение 
съгласно член 3, параграф 1, буква ев).

Or. de

Обосновка

Die Anzahl dieser Fahrzeuge ist verhältnismäßig gering, so dass eine Ausnahmeregelung 
gerechtfertigt ist, um der Anforderung der Sozialverträglichkeit dieser CO2-Regelung voll zu 
entsprechen.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "екологични иновации" са всички 
мерки на автомобилните 
производители и поддоставчиците, за 
които е доказано, че допринасят по 
начин, който подлежи на измерване, 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове, в частност на CO2, 
и не са включени изцяло в 
процедурата за изпитване съгласно 
Регламент 2007/715/ЕО, както и не се 
изискват от закон (по-специално 
част от представените в член 1 
допълнителни мерки). 

Or. de

Обосновка

Nur wenn alle technologischen Möglichkeiten genutzt und angerechnet werden können, ist 
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der Anreiz zur Einführung von Öko-Innovationen für Hersteller, Zulieferer und Kunden 
ausreichend groß. Die Förderung von Innovationen zur weiteren, über die zusätzlichen 
Maßnahmen nach Artikel1 hinaus gehende Reduktion von Emissionen dient nicht nur dem 
Umweltschutz sondern auch der Förderung der FuE in Europa, der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie, der Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze sowie weiteren technologischen Entwicklungen.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) "супер-кредити" са кредити за 
особено ефективни по отношение на 
емисиите на CO2  леки пътнически 
автомобили, които постигат 
стойност на CO2, по-ниска от 70g/km.

Or. de

Обосновка

Durch diese „Super-Kredite“ können Hersteller, die besonders CO2-effiziente Fahrzeuge 
anbieten, entsprechende Gutschriften erhalten.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) превозни средства със специално 
социално предназначение са следните 
превозни средства от категория M1:
i) превозни средства със специално 
предназначение съгласно Директива 
2007/46/ЕО с референтна маса, 
превишаваща 2000 kg, 
ii) превозни средства с референтна 
маса, превишаваща 2000 kg, които са 
предназначени да превозват седем или 
повече пътници, заедно с шофьора. 
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Тук не се включват превозни средства 
от категория M1G съгласно 
Директива 2007/46/ЕО,  
iii) превозни средства с референтна 
маса, превишаваща 1760 kg, които са 
създадени изключително с търговски 
цели и в които може да се използва 
инвалидна количка, в съответствие с 
политиката на Общността за 
подкрепа на инвалидите. 

Or. de

Обосновка

Die Anzahl dieser Fahrzeuge ist verhältnismäßig gering, so dass eine Ausnahmeregelung 
gerechtfertigt ist, um der Anforderung der Sozialverträglichkeit dieser CO2-Regelung voll zu 
entsprechen.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия регламент, 
производителите ще се считат за 
свързани, ако те са свързани 
предприятия. „свързани предприятия“ 
означава:

2. За целите на настоящия регламент, 
няколко производители, които 
представляват свързано предприятие, 
се считат за един производител.
„свързани предприятия“ означава:

Or. de

Обосновка

Durch die Änderung wird die Bedeutung des Absatzes nicht verändert, aber zu mehr 
sprachlicher Klarheit beigetragen.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2015 г. включително, 
производителите на леки пътнически 
автомобили със специфични емисии 
на CO2, по-ниски от 70g/km, отчитат 
петкратно всеки от тези 
новорегистрирани автомобили при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2.

Or. de

Обосновка

Der Grenzwert von 70 g CO2/km und die Höhe der Gutschrift sind geeignet, die erhöhten 
Technologiekosten alternativer Antriebsarten und Treibstoffe angemessen zu berücksichtigen.
Die 5-fache Anrechnung ist ein Beitrag zur Technologieoffenheit der Verordnung.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за формиране на 
група може да се отнася за една или 
повече календарни години, ако общата 
му продължителност не превишава 
пет календарни години, и трябва да 
бъде направено преди 31 декември през 
първата календарна година, за която 
емисиите трябва да бъдат обединени. 
Производителите, които се групират 
предоставят на Комисията информация 
относно:

2. Споразумението за формиране на 
група може да се отнася за една или 
повече календарни години и трябва да 
бъде направено преди 31 декември през 
първата календарна година, за която 
емисиите трябва да бъдат обединени. 
Производителите, които се групират 
предоставят на Комисията информация 
относно:

Or. de
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Обосновка

Es liegen keine Gründe vor, eine Poolbildung auf 5 Jahre zu begrenzen. Durch die Änderung 
wird zudem das generelle durchschnittliche Reduktionsziel von 130 g/km nicht berührt.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите могат да сключват 
споразумения за групиране, ако тези 
споразумения са в съответствие с член 
81 и член 82 от Договора и ако те 
позволяват открито, прозрачно и 
недискриминарано участие при 
разумни търговски условия на всеки 
производител, който изяви желание 
да стане член на групата. Без да се 
ограничава общата приложимост на 
правилата на ЕС за конкуренцията по 
отношение на такива групи, всички 
членове на групата гарантират по-
специално, че не може да се 
осъществява обмен на данни или 
информация в контекста на тяхното 
споразумение за групиране, освен по 
отношение на следната информация:

5. Производителите могат да сключват 
споразумения за групиране, ако тези 
споразумения са в съответствие с член 
81 и член 82 от Договора. Без да се 
ограничава общата приложимост на 
правилата на ЕС за конкуренцията по 
отношение на такива групи, всички 
членове на групата гарантират по-
специално, че не може да се 
осъществява обмен на данни или 
информация в контекста на тяхното 
споразумение за групиране, освен по 
отношение на следната информация:

Or. de

Обосновка

Eine Poolbildung, bei der jeder externe Hersteller zu den vereinbarten Bedingungen 
diskriminierungsfrei eintreten kann, würde im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ein 
geschlossenes Emissionshandelsystem für die gesamte Branche eingeführt würde. Im Rahmen 
der Gestaltungsfreiheit der Unternehmen und unter Berücksichtigung der Wettbewerbsregeln 
der EU ist deshalb dieser Halbsatz zu streichen. Poolvereinbarungen sind nur auf freiwilliger 
Vertragsbasis zuzulassen ohne erzwingbaren Beitritt externer Konkurrenten.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година, всяка 
държава-членка съхранява данните, 
посочени в част А на приложение II за 
всеки нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия.

1. За месеца, започващ на 1 януари 
2012 г. и за всеки следващ месец, всяка 
държава-членка съхранява данните, 
посочени в част А на приложение II за 
всеки нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия.
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите, 
респективно на посочените от 
производителите вносители и 
представители в отделните 
държави-членки.

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen, monatlich 
erfolgen und den Fahrzeugherstellern zur Verfügung gestellt werden, um Hersteller und 
Kunden besser in die Zielerreichung einbinden zu können.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари 2011 г. и всички 
следващи години държавата-членка 
определя и предава на Комисията 
информацията, посочена в част Б от 
приложение II за предходната
календарна година. Данните се 
предават в съответствие с посочения в 
част В от приложение II формат.

2. До 31 юли 2012 г. и на всяко 
следващо полугодие държавата-членка 
определя и предава на Комисията 
информацията, посочена в част Б от 
приложение II за предходното 
полугодие. Данните се предават в 
съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.
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Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
frühzeitige Information über die zulässigen CO2-Werte für jedes halbe Jahr  ist für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея първа – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, предадени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член и до 30 юни 2011 г. и през всички 
следващи години изчислява временно за 
всеки производител: 

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, предадени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член и до 30 август 2012 г. и на всяко 
следващо полугодие изчислява 
временно за всеки производител:

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
frühzeitige Information über die zulässigen CO2-Werte für jedes halbe Jahr  ist für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите могат, до 2 месеца
след като са били уведомени за 
временното изчисление по параграф 4, 
да уведомят Комисията за всякакви 

5. Производителите могат, до 3 месеца
след като са били уведомени за 
временното годишно изчисление по 
параграф 4, да уведомят Комисията за 
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грешки в данните, уточнявайки 
държавата-членка, при която те считат, 
че е възникнала грешката. 

всякакви грешки в данните, 
уточнявайки държавата-членка, при 
която те считат, че е възникнала 
грешката.

Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
30 септември или потвърждава или 
изменя и потвърждава временните 
изчисления по параграф 4.

Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
31 март на следващата година или 
потвърждава или изменя и потвърждава 
временните изчисления по параграф 4 за 
пълната календарна година.

Or. de

Обосновка

Die Genauigkeit der erhobenen Daten durch die Mitgliedstaaten ist für die exakte 
Berechnung der spezifischen Reduktionszielwerte für die Hersteller von entscheidender 
Bedeutung. Daher sollte der Zeitraum in dem die Hersteller auf Unregelmäßigkeiten der 
Datenbasis hinweisen können auf mindestens drei Monate verlängert werden.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато въз основа на изчисленията 
по параграф 5 по отношение на 
календарна година 2010 или 2011 
Комисията прецени, че средните 
специфични емисии на CO2 на даден 
производител през тази година 
превишават целите му за 
специфичните емисии за същата 
година, тя уведомява производителя.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. По искане на даден производител 
на превозно средство при 
определянето на специфичните 
емисии на СО2 на производителя, 
Комисията взема предвид 
стойностите за екологични иновации, 
установени съгласно приложение ІІІ.
Всяко искане за приспадане трябва:
i) да се отнася до определена 
календарна година,
ii) да посочва конкретната мярка, до 
която се отнася искането,
iii) да определя превозните средства, 
за които се отнася мярката,
iv) да съдържа сертификат, издаден 
от независима инстанция, призната 
за компетентна по въпросите на 
емисиите на СО2.
Всяко подадено искане се проверява 
от Комисията съгласно приложение 
ІІІ.

Or. de

Обосновка

Die starre Beschränkung auf Messergebnisse nach dem geltenden Prüfverfahren reduziert 
technologische Möglichkeiten und gibt keine Anreize für Öko-Innovationen. Die zugelassenen 
Kfz sollen als Einheit betrachtet und den höchst möglichen technologischen Fortschritt 
erreichen können. Laufende Änderungen des Prüfverfahrens sind keine wirksame Lösung.
Der Vorschlag für die Anrechnung von Öko-Innovationen, für die der Bewerber eine Reihe 
restriktiver Voraussetzungen erfüllen muss, dient so dem Umwelt- und Klimaschutz und  der 
Förderung von Innovationen.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за свръхемисии е: 3. Премията за свръхемисии съгласно 
член 1 е:

а) за свръхемисиите през календарната 
2012 г. 20 евро;

а) за свръхемисиите през календарната 
2012 г. 10 евро;

б) за свръхемисиите през календарната 
2013 г. 35 евро; 

б) за свръхемисиите през календарната 
2013 г. 20 евро;

в) за свръхемисиите през календарната 
2014 г. 60 евро; и

в) за свръхемисиите през календарната 
2014 г. 30 евро;

г) за свръхемисиите през календарната 
2015 г. 95 евро;

г) за свръхемисиите през календарната 
2015 г. 40 евро.

Or. de

Обосновка

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
PKW-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient.
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграф 1.

4. Комисията установява методи за 
събиране на премиите за свръхемисии 
по параграфи 1, 2 и 3.

Or. de

Обосновка

Es steht der Gemeinschaft zu, Sanktionen in Rechtsakten festzulegen. Diese erfordern jedoch 
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das Einvernehmen der Mitgliedstaaten.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Размерите на премиите за 
свръхемисии следва да се считат за
приход на бюджета на Европейския 
съюз.

5. Размерите на премиите за 
свръхемисии се превеждат във фонд, 
чиито приходи трябва да се 
използват за намаляване на емисиите 
на СО2 в пътния транспорт и за 
извършване на изследвания в 
областта на нови, енергийно 
ефективни технологии.

Or. de

Обосновка

Um technologische Innovation zu fördern, sollten mögliche Abgaben in einen spezifischen 
Fonds fließen, um Forschung und Entwicklung energieeffizienter Technologien und 
Maßnahmen zur Vermeidung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu unterstützen.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2011 г. и всяка 
следваща година Комисията публикува 
списък, в който за всеки производител 
се посочва:

1. До 31 юни 2013 г. и всяка следваща 
година Комисията публикува списък, в 
който за всеки производител се посочва:

Or. de

Обосновка

Die Veröffentlichung von Herstellerdaten sollte zeitgleich mit Einführung der Regelung 
beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von Herstellern zu vermeiden. Die 
Veröffentlichung der Daten sollte daher nicht vor 2013 beginnen.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 31 октомври 2013 г. в списъка, 
публикуван по параграф 1, ще се 
посочва и дали производителят се е 
съобразил с изискванията по член 4 по 
отношение на предходната календарна 
година.

2. В списъка, публикуван по параграф 1, 
се посочва и дали производителят се е 
съобразил с изискванията по член 4 по 
отношение на предходната календарна 
година.

Or. de

Обосновка

Das Startdatum wurde durch eine Änderung zu Artikel 8 Absatz 1 bereits festgelegt.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогация при специализираност за
някои малки по обем независими 

производители

Дерогация за независими 
производители на пътнически леки 

автомобили, които се регистрират в 
малък брой

Or. de

Обосновка

Keine Bestimmung des Artikels  9 schränkt die Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung auf "in 
kleinen Stückzahlen gebaute Spezialfahrzeuge" ein.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) носи отговорност за по-малко от 10 
000 нови леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
календарната година; 

а) носи отговорност за по-малко от 5 000
нови леки пътнически автомобили, 
регистрирани в Общността през 
календарната година;

Or. de

Обосновка

Die vorgesehene Zahl von 10 000 neuen zugelassenen Personenkraftwagen kleinerer 
Hersteller könnte zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führen, deshalb 
Reduktion auf 5 000 Einheiten.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не е свързан с друг производител. б) не е част от свързано предприятие.

Or. de

Обосновка

Durch die Änderung wird die Bedeutung des Absatzes nicht verändert, aber zur 
Übereinstimmung mit der Formulierung des Artikels 3 dieser Verordnung beigetragen.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане Комисията може да даде 
на производителите на специфични 
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модели, чиито нови регистрации не 
превишават общо 1% от общия брой 
на годишните регистрации на нови 
леки пътнически автомобили в целия 
ЕС, разрешение за облекчена цел за 
специфични емисии съгласно 
приложение І, параграф 2а за период 
от максимално 5 години.

Or. de

Обосновка

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine Überschreitung gemäß Annex I Absatz 2a von 
maximal 25% der spezifischen Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller mehr Anstrengungen zu 
unternehmen als Flottenhersteller, gibt ihnen aber gleichzeitig faire Bedingungen.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Искането за дерогация при 
специализираност по параграф 1 може 
да се отнася за не повече от пет 
календарни години. Искането се 
адресира до Комисията и включва:

2. Искането за дерогация при 
специализираност по параграф 1, 
алинея 1 се адресира до Комисията и 
включва: 

Or. de

Обосновка

Es liegen keine Gründe vor, die Dauer der generellen Ausnahmegenehmigung nach Artikel 9 
Absatz 1a und b auf 5 Jahre zu begrenzen. Eine Beschränkung würde zudem die 
Planungssicherheit von Kleinserienherstellern in erheblichem Maße beeinträchtigen.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. Комисията преценява 
въз основа на данните, докладвани 
съгласно Решение 1753/2000/ЕО, дали в 
периода между 2006 и 2009 г. е имало 
промяна в масата на новите леки 
пътнически автомобили, която е по-
голяма или по-малка от 0. 

заличава се

Ако е имало промяна в масата на 
новите леки пътнически автомобили, 
цифрите за нейното автономно 
увеличаване в приложение I се 
изменят така, че да представляват 
средната стойност на годишните 
изменения в масата между 
календарните години от 2006 до 2009. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
12, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Eine Änderung des autonomen Massezuwachsfaktors in Anhang I  und die daraus folgenden 
Änderungen der Zielwerte gefährden die Planungssicherheit der Hersteller. Die verbleibende 
Planungs- und Vorlaufzeit wäre viel zu kurz. Eventuelle Schlussfolgerungen aus einer 
Änderung der durchschnittlichen Masse von PKW sollte die Kommission in Form eines 
Vorschlages zur Änderung der Verordnung dem Parlament und dem Rat vorlegen.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2010 г., производителите 
гарантират, че в етикетите, 
постерите или рекламната литература 
и материали от видовете, посочени в 
членове 3, 5 и 6 от Директива 
1999/94/ЕО се посочва степента, в която 
специфичните емисии на CO2 от даден 
лек пътнически автомобил, който се 
предлага за продажба, се различават от 
целите за специфичните емисии за този 
лек пътнически автомобил в 
приложение I.

От 1 януари 2010 г., производителите 
гарантират, че в рекламната литература 
и материали от видовете, посочени в 
членове 3, 5 и 6 от Директива 
1999/94/ЕО се посочва степента, в която 
специфичните емисии на CO2 от даден 
лек пътнически автомобил, който се 
предлага за продажба, се различават от 
целите за специфичните емисии за този 
лек пътнически автомобил в 
приложение I.

Or. de

Обосновка

Die Einbeziehung aller Kennzeichnungen und Werbeplakate erfordert eine Regelung im 
Rahmen der entsprechenden Kennzeichnungsvorschriften der Europäischen Union, die in 
einem gesonderten Gesetzgebungsakt im Mitentscheidungsverfahren festzulegen sind.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всеки нов лек пътнически 
автомобил, позволените специфични 
емисии на CO2, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следната формула: 

1. За всеки нов лек пътнически 
автомобил, позволените специфични 
емисии на CO2, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следната формула: 

Позволени специфични емисии на CO2 
= 130 + a × (M – M0) 

Позволени специфични емисии на CO2 
= 130 + a × (M – M0) 

където: където: 

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
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M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

Автономното увеличаване на масата 
(AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Обосновка

Eine Änderung des autonomen Massezuwachsfaktors in Anhang I  und die daraus folgenden 
Änderungen der Zielwerte gefährden die Planungssicherheit der Hersteller. Die verbleibende 
Planungs- und Vorlaufzeit wäre viel zu kurz. Eventuelle Schlussfolgerungen aus einer 
Änderung der durchschnittlichen Masse von PKW sollte die Kommission in Form eines 
Vorschlages zur Änderung der Verordnung dem Parlament und dem Rat vorlegen.

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Целите за специфичните емисии 
може да бъдат превишени от 
производителите, получили дерогация 
съгласно член 9, параграф 1, алинея 1а, 
за период от 5 години с максимално 
25%.

Or. de

Обосновка

Der Verordnungsvorschlag berücksichtigt nicht die besondere Situation der Hersteller, die 
lediglich spezifische Modelle anbieten, jedoch zu groß sind, um unter die Ausnahme nach 
Artikel 9 Absatz 1a und b zu fallen. Eine Überschreitung von maximal 25% der spezifischen 
Zielvorgabe verpflichtet die Hersteller mehr Anstrengungen zu unternehmen als 
Flottenhersteller, gibt ihnen aber gleichzeitig faire Bedingungen. Die Sonderregelung soll 
maximal 5 Jahre gelten.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година, 
държавите-членки съхраняват за всеки 
нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на нейната територия 
следните данни:

1. За месеца, започващ на 1 януари 
2012 г. и всеки следващ месец, 
държавите-членки съхраняват за всеки 
нов лек пътнически автомобил, 
регистриран на тяхната територия 
следните данни:

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen. Eine 
monatliche Information über Daten zu neuen Pkw und zur CO2-Überwachung sind für die 
Hersteller aus Gründen der Planungssicherheit erforderlich.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробните данни, посочени в 
параграф 1 са под формата на 
сертификат за съответствие за 
съответния лек пътнически автомобил. 
Когато в сертификата за съответствие се 
посочва както минималната, така и 
максималната маса за даден лек 
пътнически автомобил, държавата-
членка използва само максималното 
число за целите на настоящия 
регламент. 

2. Подробните данни, посочени в 
параграф 1 са под формата на 
сертификат за съответствие за 
съответния лек пътнически автомобил.
Сертификатът съдържа 
специфичните емисии на СО2, като 
се вземат предвид приспаданията 
съгласно член 6, параграф 8а и 
приложение ІІа. Когато в сертификата 
за съответствие се посочва както 
минималната, така и максималната маса 
за даден лек пътнически автомобил, 
държавата-членка използва само 
максималното число за целите на 
настоящия регламент.
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Or. de

Обосновка

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Absatz 8a (neu) und zu Annex IIa.

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 3 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За годината, започваща на 1 януари 
2010 г. и всяка следваща година, 
държавите-членки определят съгласно 
методите, описани в част Б за всеки 
производител:

3. За годината, започваща на 1 януари 
2012 г. и всяка следваща година, 
държавите-членки определят съгласно 
методите, описани в част Б за всеки 
производител:

Or. de

Обосновка

Die Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen  sollte zeitgleich mit 
Einführung der Regelung beginnen, um Marktverzerrungen und Diskriminierung von 
Herstellern zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten daher nicht vor 2012 beginnen.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение II – част A – параграф 3 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отделен списък се вписват онези 
превозни средства, чиито специфични 
емисии са определени, като са взети 
предвид приспаданията съгласно член 
6, параграф 8а, и за които 
съответните стойности не са 
вписани в съответните 
сертификати, тъй като тук става 
въпрос за мерки, които не се прилагат 
за всички превозни средства от този 
вид. Посочват се броят на превозните 
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средства, коригираните специфични 
емисии и теглото на превозното 
средство.

Or. de

Обосновка

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Absatz 8a (neu) und zu Annex IIa.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение ІІ а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ А
Процедури за приспадане на 

потенциали за намаляване на емисии 
на екологични иновации

1. Комисията свиква експертен 
комитет („Комитет за оценка на 
екологичните иновации“), който е 
съставен от представители на 
компетентните служби на 
Комисията и който взема решение 
във връзка с подадените искания за 
приспадане на потенциали за 
намаляване на емисии от 
специфичните емисии на СО2 на 
производителите.  Комитетът може 
да привлича външни експертни лица и 
изготвя на всеки три месеца доклад до 
комитета, създаден по силата на 
член 8 от Решение 93/389/ЕИО.
2. Ако е необходимо комитетът 
провежда четири пъти в годината 
изслушвания за одобряване на 
специфични потенциали за 
намаляване на емисиите на 
технически мерки и взема решения 
във връзка със съответните подадени 
искания. Възражение срещу 
решенията на комитета е 
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допустимо.
3. Мерките, които могат да бъдат 
взети предвид за приспадане от 
специфичните цели за емисиите на 
даден производител, 
а) трябва да дават измерим принос за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, 
б)трябва да могат да бъдат 
причислени еднозначно към емисиите 
на СО2 на определен вид превозно 
средство или на определен брой 
превозни средства от този вид,
в) не бива да се изискват за 
регистрирането на вида съгласно 
Директива 2007/46/ЕО или други 
правни изисквания на ЕС,
г) и трябва да доведат до намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
които не намират отражение в
процедурата за изпитване.
4. При подаване на искане за 
приспадане на екологични иновации, 
производителите на превозни 
средства трябва да предоставят 
достоверни данни за следното:
а) намаляването на емисии на 
парникови газове, което може да се 
причисли към съответната мярка 
(изразено в еквивалент на СО2)
б) доказателства, че мярката не е 
необходима за регистрирането на 
вида;
в) доказателства, че въздействието 
на мярката не се отразява или се 
отразява само в недостатъчна 
степен върху стойностите на разход 
на гориво и на емисиите, установени 
при регистрирането на вида;
г) изложение, дали и доколко 
въздействията на мярката са в 
съотношение с теглото на 
превозното средство и дали 
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въздействията са еднакви за всички 
превозни средства, независимо от 
теглото им.
5. При подаване на искане за корекция 
на специфичната цел за емисиите на 
даден производител за определена 
календарна година, производителят 
трябва в допълнение към признатите 
намаления на емисиите на парникови 
газове да представи предложение, как 
тези намаления могат да бъдат 
причислени към отделни видове или 
към цялостната програма на 
производителя по отношение на 
превозните средства.
6. Обявеният потенциал за 
намаляване на емисии на СО2, 
респективно на парникови газове, 
трябва да бъде потвърден от 
независима инстанция. Тя трябва
а) да бъде надеждна и квалифицирана 
институция в областта на 
изпитванията;
б) да осигурява неутралност и 
компетентност в областта на 
автомобилната техника при 
оценката на мерки за намаляване на 
емисиите на парникови газове.
За притежаващи правото да 
извършват такава дейност се считат 
всички институции, записани в 
съответствие с член 41 на Директива 
/46/ЕО.
7. На основата на специфичните 
намаления на емисии на СО2, 
респективно на парникови газове чрез 
дадена мярка, потвърждението от 
страна на независимата институция 
трябва да съдържа доказателства за 
това, че на проверка са били 
подложени следните въпроси:
а) технически въздействия на 
мярката върху емисиите на 
парникови газове (изразено в 
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еквивалент на СО2);
б) достоверност на данните, 
предоставени от производителя и/или 
доставчика;
в) възможни взаимодействия, 
включително компромиси (), с други 
мерки, включени в изпитването на 
вида, или с други мерки, за които е 
подадено или вече е одобрено искане за 
приспадане;
г) въздействие на поведението на 
водача на превозното средство по 
време на пътуване върху 
намаляването на емисиите, което 
може да бъде постигнато 
посредством мярката в реални 
условия;
д) достоверност на данните по 
отношение на видовете превозни 
средства, при които се прилага тази 
мярка, техните регистрационни 
обеми и свързаните с това 
въздействия върху средната 
стойност на емисиите на СО2 на 
производителя.
8. Ако искане за допълнение е одобрено 
за една календарна година и мерките 
не са обявени междувременно за 
задължителни в рамките на 
процедурата за изпитване на вида или 
на основата на други законови 
разпоредби, през следващите години за 
получаване на одобрение на 
приспадане се представя само още 
доказателството за видовете 
превозни средства, при които се 
прилага тази мярка, техните 
регистрационни обеми и свързаните с 
това въздействия върху средната 
стойност на емисиите на 
производителя.
9. Доставчици на автомобили могат 
да подадат искане за потвърждаване 
на потенциалите за намаляване на 
емисиите на СО2, респективно на 
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парникови газове, като представят 
съответните доказателства и 
сертификати, издадени от трети 
експертни лица съгласно параграф 3, 
букви а) до г). и параграф 7, букви а) до 
г) на настоящето приложение.
10. Ако даден производител в 
искането си за приспадане се позовава 
на вече одобрен по отношение на друг 
доставчик потенциал за намаляване 
на емисиите за определена мярка, той 
представя само още доказателства 
съгласно параграф 5 и сертификат, 
издаден от трето експертно лице 
съгласно параграф 7, буква д) на 
настоящето приложение.

Or. de

Обосновка

Es werden nur Maßnahmen anerkannt, die messbare Vorteile jenseits der bestehenden 
Anforderungen bringen. Die technische Beweislast liegt beim Bewerber, die politische 
Verantwortung bei der Kommission. Alle Daten müssen durch sachverständige Dritte 
zertifiziert werden, die zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen des Typzulassungs-
verfahrens berechtigt sind. Sobald eine Maßnahme als Öko-Innovation anerkannt ist, müssen 
jährlich nur noch Faktoren überprüft werden, die sich in Abhängigkeit vom 
Zulassungsvolumen der verschiedenen Modelle eines Herstellers verändern.
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