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Изменение17Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации за 
изменението на климата, която бе 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Организацията 
на обединените нации по изменение на 
климата10, цели да се стабилизират 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би 
предотвратило опасно антропогенно 
въздействие върху климатичната 
система. С оглед постигането на тази 
цел, увеличението на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не следва да надхвърля 
нивата от преди началото на 
индустриализацията с повече от 2°C.
Четвъртият доклад за оценка на 
Междуправителствената група експерти 
за промените в климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да достигнат своя връх до 2020 г.
На своето заседание на 8—9 март 
2007 г. Европейският съвет пое твърд 
ангажимент за намаляване на 
цялостните емисии на парниковите 
газове на Общността с поне 20 % под 
нивата от 1990 г. до 2020 г. и с 30 %, 
при условие че другите развити страни 
се ангажират да постигнат сравнимо 
намаляване на емисиите и 
икономически по-напредналите развити 
страни допринесат в съответствие с 
възможностите си.

(1) Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации за 
изменението на климата, която бе 
одобрена от името на Европейската 
общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета 
от 15 декември 1993 г. за сключване на 
Рамковата конвенция на Организацията 
на обединените нации по изменение на 
климата10, цели да се стабилизират 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би 
предотвратило опасно антропогенно 
въздействие върху климатичната 
система. С оглед постигането на тази 
цел, увеличението на световната 
средногодишна температура на 
повърхността не следва да надхвърля 
нивата от преди началото на 
индустриализацията с повече от 2°C.
Четвъртият доклад за оценка на 
Междуправителствената група експерти 
за промените в климата показва, че с 
оглед постигането на тази цел, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да достигнат своя връх до 2020 г.
На своето заседание на 8—9 март 
2007 г. Европейският съвет пое твърд 
ангажимент за намаляване на 
цялостните емисии на парниковите 
газове на Общността с поне 20 % под 
нивата от 1990 г. до 2020 г. и с 30 %, 
при условие че другите развити страни 
се ангажират да постигнат сравнимо 
намаляване на емисиите и 
икономически по-напредналите развити 
страни допринесат в съответствие с 
възможностите си. На своето 
заседание от 15 март 2010 г. Съветът 
по околна среда на Европейския съюз 
потвърди своята подкрепа за цел на 
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ЕС за намаляване на емисиите с 80–
95 % до 2050 г. в сравнение с 
равнищата от 1990 г.

Or. en

Обосновка

Важно е в законодателството да се включи позоваване на по-широкия контекст на 
целите на ЕС в областта на климата. Настоящото изменение се позовава на 
заседанието на Европейския съвет от 21 март 2009 г., на което бяха одобрени тези 
цели.

Изменение 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Поради това обезвъглеродяването 
(декарбонизацията) в транспортния 
сектор е приоритетна област и 
следва да се осъществи, за да се 
постигне целта на ЕС за намаляване 
на емисиите с 80–95 % до 2050 г. в 
сравнение с равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 19
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Увеличеното движение по 
пътищата и засилените в резултат 
на това опасности и вреди 
представляват сериозни проблеми, 
свързани с безопасността на 
движението по пътищата и 
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околната среда, за всички държави-
членки.

Or. en

Обосновка

Цялостното въздействие от увеличаващото се движение по пътищата следва да се 
опише по-широко. Автомобилният транспорт поражда различни отрицателни 
последици за обществото, включително пътни произшествия и други здравни разходи, 
причинени от замърсители на въздуха и шум, както и изменение на климата, 
причинено от емисиите на парникови газове от превозни средства, и разбира се, 
задръствания.

Изменение 20
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Увеличеното движение по 
пътищата и засилените в резултат 
на това опасности и неблагоприятни 
последици за околната среда 
изправят всички държави-членки пред 
сериозни проблеми, свързани с 
безопасността на движението по 
пътищата, околната среда и 
изменението на климата;

Or. de

Обосновка

Използването на устройства за ограничаване на скоростта позволява емисиите на 
CO2 да бъдат намалени по икономически ефективен начин и в същото време да бъде 
подобрена безопасността по пътищата на Европа.  Разходите за монтиране на 
устройства за ограничаване на скоростта в леките търговски превозни средства са 
нищожни. Проучване във Великобритания показва, че броят на пътнотранспортните 
произшествия с леки търговски превозни средства с устройства за ограничаване на 
скоростта е намалял с 26 % между 1993 и 2005 г.
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Изменение 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Стремежът към засилване на 
конкурентоспособността на 
европейската автомобилна 
промишленост следва по скоро да се 
основава на предоставянето на 
стимули, като приспадане на 
екологичните нововъведения и 
отпускане на „суперкредити”, 
отколкото на забрани, водещи до 
наказателно правни санкции. 

Or. de

Обосновка

За стопанските потребители, които преобладават сред купувачите на тези превозни 
средства, разходът на гориво е от решаващо значение при избора им на превозно 
средство.

Изменение 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В тези съобщения беше предложен 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от средни емисии в 
размер на 120 g CO2/km от нови 
пътнически автомобили, регистрирани в 
Общността до 2012 г., като се акцентира 
върху задължителни намаления на 
емисиите на CO2, за да се постигне 
целта от 130 g CO2/km средно за новия 
парк от леки автомобили чрез 
подобрения в технологията на 

(5) В тези съобщения беше предложен 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от средни емисии в 
размер на 120 g CO2/km от нови 
пътнически автомобили, регистрирани в 
Общността до 2012 г., като се акцентира 
върху задължителни намаления на 
емисиите на CO2, за да се постигне 
целта от 130 g CO2/km средно за новия 
парк от леки автомобили чрез 
подобрения в технологията на 
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двигателите на автомобилите, и по-
нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 
или неговия еквивалент, ако е 
технически необходимо, чрез други 
технологични подобрения, включително 
напредък в ефективността на използване 
на горивото при леки търговски 
пътнически средства.

двигателите на автомобилите, и по-
нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 
или неговия еквивалент, ако е 
технически необходимо, чрез други 
технологични подобрения, включително 
напредък в ефективността на използване 
на горивото, които се монтират и в 
други видове превозни средства, в т. ч.
в леки търговски пътнически средства.

Or. en

Обосновка

Както ясно е казано в съображение 16 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно общата безопасност на моторните превозни 
средства, Европейската комисия следва да оцени възможността някои налични нови 
технологии задължително да се използват и в други категории превозни средства, в т. 
ч. в леки търговски превозни средства.

Изменение 23
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Когато се оповестява 
информация относно техническите 
спецификации, енергията или цената, 
рекламите на превозни средства, 
които попадат в обхвата на 
настоящото законодателство, следва 
да предоставят на крайните 
потребители необходимата 
информация относно енергийните 
показатели на превозното средство.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е потребителите, особено МСП, да получат информация 
относно енергийните показатели на леките търговски превозни средства, които има 
вероятност да закупят. Формулировката на текста се основава на текста, договорен 
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при преразглеждането на Директивата за енергийното етикетиране, като се 
добавят техническите спецификации, които често се използват в рекламите на леки 
търговски превозни средства.

Изменение 24
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Признавайки много високите 
разходи за изследователска и развойна 
дейност, както и за единица 
продукция при първите поколения 
технологии за превозни средства с 
много ниски емисии на парникови 
газове, които трябваше да бъдат 
въведени на пазара след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
същият цели временно да ускори и 
улесни процеса на въвеждането на 
пазара на Общността на превозни 
средства със свръхниски емисии на 
парникови газове по-време на 
началния етап на пускането на 
такива превозни средства в 
търговската мрежа.

заличава се

Or. de

Обосновка

Наскоро публикувано изследване показва, че така наречените „суперкредити“ водят в 
крайна сметка до по-голямо потребление на нефт, отколкото до икономии, тъй като 
потреблението на икономичните автомобили се компенсира от това на автомобили с 
особено висок разход на гориво. Това е контрапродуктивно и не води до икономия нито 
на гориво, нито на емисии.

Изменение 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Признавайки много високите 
разходи за изследователска и развойна 
дейност, както и за единица 
продукция при първите поколения 
технологии за превозни средства с 
много ниски емисии на парникови 
газове, които трябваше да бъдат 
въведени на пазара след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
същият цели временно да ускори и 
улесни процеса на въвеждането на 
пазара на Общността на превозни 
средства със свръхниски емисии на 
парникови газове по-време на 
началния етап на пускането на 
такива превозни средства в 
търговската мрежа.

заличава се

Or. en

Изменение 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да предоставят на 
купувачите на леки търговски 
превозни средства информацията, 
която им е необходима за техния 
избор, производителите следва да 
предоставят на потенциалните си 
клиенти информация относно 
емисиите на CO2 и разхода на гориво 
на тези превозни средства. 

Or. de

Обосновка

За стопанските потребители, които преобладават сред купувачите, разходът на 
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гориво е от решаващо значение за избора им на превозно средство.

Изменение 27
Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Директива 1999/94/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 1999 година касае 
наличието на потребителска
информация за разхода на гориво и 
емисиите на СО2 по отношение на 
търговията с нови леки автомобили.
Комисията възнамерява не след дълго 
да внесе предложения за 
актуализиране на това 
законодателство, като следва да се 
предвидят разпоредби за разширяване 
на обхвата на изискванията за 
предоставяне на подобна информация 
относно лекотоварните автомобили 
и леките търговски превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация на частните и бизнес потребителите относно 
разхода на гориво и емисиите на СО2 на превозните средства, които биха могли за 
закупят, е от съществено значение.  Производителите на търговски превозни 
средства следва да бъдат насърчавани да се конкурират на базата на тези критерии.

Изменение 28
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 13



AM\817369BG.doc 11/89 PE442.811v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 
2016 г. с цел улесняване на 
привеждането му в действие. Това е в 
съответствие с дадените 
подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
въведено и да се основава на цел за 
намаляване на емисиите на CO2 до 
175 g CO2/km след 2012 г. и до 160 g 
CO2/km след 2015 г. с цел улесняване на 
прехода.

Or. de

Обосновка

Актуални модели на производителите показват, че леки търговски превозни средства 
могат да достигнат вече почти 175 g CO2/km. Следователно до 2012 г. за 
производителите ще е възможно да достигнат стойности на средни емисии от 175 g 
CO2/km, а до 2015 г. - 160 g CO2/km.

Изменение 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението на член 4. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане поради по-дългите развойни и 
производствени цикли на леките търговски превозни средства в сравнение с 
пътническите автомобили.

Изменение 30
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Съображение 13



AM\817369BG.doc 13/89 PE442.811v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението на член 4. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане поради по-дългите развойни и 
производствени цикли на леките търговски превозни средства в сравнение с 
пътническите автомобили.

Изменение 31
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да (13) Производителите следва да 
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разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението на член 4. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане поради по-дългите развойни и 
производствени цикли на леките търговски превозни средства в сравнение с 
пътническите автомобили.

Изменение 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
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възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2013 г. и 2015 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 33
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
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средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението на член 4. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане поради по-дългите развойни и 
производствени цикли на леките търговски превозни средства в сравнение с 
пътническите автомобили.

Изменение 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
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отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2017 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство.

Изменение 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед да се гарантира, че целите 
отразяват особеностите на дребните и 
тясноспециализираните производители 
и са съгласувани с потенциала на 
производителя за намаляване на 
емисиите, за такива производители 
следва да се определят алтернативни 
цели за намаляване на емисиите, които 
вземат предвид технологичния 
потенциал на превозните средства на 
даден производител за намаляване на 
техните специфични емисии на CO2 и 
са съгласувани с характеристиките на 
засегнатите пазарни сегменти. Тази 
дерогация следва да бъде обхваната от 
прегледа на целите за специфични 
емисии в приложение I, който трябва да 

(14) С оглед да се гарантира, че целите 
отразяват особеностите на дребните и 
тясноспециализираните производители 
и са съгласувани с потенциала на 
производителя за намаляване на 
емисиите, за такива производители 
следва да се определят алтернативни 
цели за намаляване на емисиите, които 
вземат предвид технологичния 
потенциал на превозните средства на 
даден производител за намаляване на 
техните специфични емисии на CO2 и 
са съгласувани с характеристиките на 
засегнатите пазарни сегменти. Тази 
дерогация следва да бъде обхваната от 
прегледа на целите за специфични 
емисии в приложение I, който трябва да 
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приключи най-късно в началото на 
2013 г.

приключи най-късно в началото на 
2014 г.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават  през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство. Аналогично, прегледът на целите за специфични емисии следва да бъде 
завършен най-късно до началото на 2014 г. 

Изменение 36
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства 
установи комплексен подход с оглед 
постигане на целта на Общността 
от 120 g CO2/km до 2012 г., като 
същевременно представи по-
дългосрочна концепция за последващи 
намаления на емисиите. Регламент 
(ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-
дългосрочна концепция като определя 
цел от 95 g CO2/km като средни 
емисии за новия автомобилен парк. С 
оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, 
следва да се определи дългосрочна цел 
за специфичните емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства за 
2020 г.

заличава се

Or. en



AM\817369BG.doc 19/89 PE442.811v01-00

BG

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски 
превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги 
развойни и производствени цикли, постигането на целта от 135 g CO2/km до 2020 г. не 
е реалистично. Тази цел би довела до повишаване на цената на дребно с повече от 5 
000 евро и до изчезването на определени класове превозни средства (например клас III).
В първото проучване, осъществено от името на Комисията, се посочва целта от 160 
g CO2/km като амбициозна, но осъществима цел за намаляване на емисиите CO2.

Изменение 37
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства 
установи комплексен подход с оглед 
постигане на целта на Общността 
от 120 g CO2/km до 2012 г., като 
същевременно представи по-
дългосрочна концепция за последващи 
намаления на емисиите. Регламент 
(ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-
дългосрочна концепция като определя 
цел от 95 g CO2/km като средни 
емисии за новия автомобилен парк. С 
оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, 
следва да се определи дългосрочна цел 
за специфичните емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства за 
2020 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
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certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Изменение 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства установи 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от 120 g CO2/km до 
2012 г., като същевременно представи 
по-дългосрочна концепция за 
последващи намаления на емисиите.
Регламент (ЕО) № 443/2009 подкрепя 
тази по-дългосрочна концепция като 
определя цел от 95 g CO2/km като 
средни емисии за новия автомобилен 
парк. С оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, следва 
да се определи дългосрочна цел за 
специфичните емисии на CO2 за леки 
търговски превозни средства за 2020 г.

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства установи 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от 120 g CO2/km до 
2012 г., като същевременно представи 
по-дългосрочна концепция за 
последващи намаления на емисиите.
Регламент (ЕО) № 443/2009 подкрепя 
тази по-дългосрочна концепция като 
определя цел от 95 g CO2/km като 
средни емисии за новия автомобилен 
парк. С оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, следва 
да се определят дългосрочни цели за 
специфичните емисии на CO2 за леки 
търговски превозни средства за 2020 г. и 
2025 г.

Or. de

Обосновка

Следва да бъдат определени две дългосрочни цели – съответно за 2020 г. и за 2025 г.
Това ще даде сигурност при планирането за производителите и ще доведе до 
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постепенно намаляване на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства.

Изменение 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства 
установи комплексен подход с оглед 
постигане на целта на Общността 
от 120 g CO2/km до 2012 г., като 
същевременно представи по-
дългосрочна концепция за последващи 
намаления на емисиите. Регламент 
(ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-
дългосрочна концепция като определя 
цел от 95 g CO2/km като средни 
емисии за новия автомобилен парк. С 
оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, 
следва да се определи дългосрочна цел 
за специфичните емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства за 
2020 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски 
превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги 
развойни и производствени цикли, постигането на целта от 135 g CO2/km до 2020 г. не 
е реалистично. Тази цел би довела до повишаване на цената на дребно с повече от 
5000 евро и до изчезването на определени класове превозни средства (например клас 
III). В първото проучване, осъществено от името на Комисията, се посочва целта от 
160 g CO2/km като амбициозна, но осъществима цел за намаляване на емисиите CO2.
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Изменение 40
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) С цел да се оптимизира 
ефектът от амбициозните цели по 
отношение на CO2 за моторните 
превозни средства, трябва да се 
осигури достъпът на потребителите 
до обективна и точна информация 
относно емисиите и разхода на гориво 
на превозното средство във форма, 
представителна за неговата 
нормална експлоатация. Поради това 
Комисията следва да проучи дали 
критериите за изпитвания с цел 
измерване на разхода на гориво на 
пътническите и търговските 
превозни средства в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово 
одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите 
могат да бъдат преразгледани, така 
че измереният разход на гориво на 
превозните средства правилно да 
отразява разхода при нормална 
експлоатация в условия на трафик. 

Or. en

Изменение 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
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настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство. Налогът за превишаване на емисиите следва да бъде съответно 
въведен от 1 януари 2015 г.

Изменение 42
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
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настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2012 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да влезе в сила през 2012 г., както Комисията и Съветът 
предложиха през 2007 г.

Изменение 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2013 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
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последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 44
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.
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Or. en

Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии, предлагани за леки търговски превозни 
средства и прилагани в Регламента относно пътническите автомобили, са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността й. Настоящите такси за извънредно количество емисии биха били равни 
на 480 €/t през 2015 г., а сравнението с други сектори показва следното – за СТЕ на 
ЕС: 15 €/t; допълнителна глоба по СТЕ: 100 €/t (в случай на неспазване); и съгласно 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки: 30–40 €/t (външни 
разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 45
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана 
като функция на степента, в която
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент 
(ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Размерът на таксата следва да
отразява пределните разходи за 
спазване на конкретните цели за 
намаление на емисиите на CO2, 
определени в приложение І, така че 
производителите да имат 
икономически стимул за спазване на 
целите. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии трябва да отразяват пределните разходи 
за спазване. В анализ, проведен за Министерството на транспорта на Обединеното 
кралство, се стига до заключение, че предложената структура за санкции би 
означавала, че ако производителите превишават своята цел с няколко грама, за тях би 
било по-изгодно икономически да заплатят таксата, вместо да инвестират в 
необходимите намаления на емисиите, за да спазят изцяло целта.

Изменение 46
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана 
като функция на степента, в която 
производителите не са спазили 
своята цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент 
(ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността.
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък.
Размерът на таксата за извънредно 
количество емисии следва да се счита за 
приход в общия бюджет на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
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големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността й. Таксите за извънредно количество емисии, предложени от 
Комисията, биха се равнявали на 480 €/t през 2015 г., като в сравнение с това други 
сектори, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15 €/t и евентуално 
допълнителна глоба по СТЕ от 100 €/t в случай на неспазване; в същото време 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на
емисиите на CO2 на 30–40 €/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен 
живот).

Изменение 47
Peter Van Dalen

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Държавите-членки следва да 
продължат да насърчават по 
подходящ начин производството и 
използването на леките търговски 
електрически превозни средства, 
които вече са разработени и които 
отговарят на стандартите за 
емисии, определени в настоящия 
регламент, чрез ценови стимули като 
благоприятни данъчни условия.  

Or. nl

Обосновка

Леки търговски електрически превозни средства вече се разработват в Европа и 
отговарят на стандартите за емисии, определени в настоящата директива. Ако 
държавите-членки поощряват по подходящ начин разработването и използването на 
такива търговски превозни средства, това може да улесни постигането на 
екологичните цели, залегнали в настоящия регламент. Следователно е необходимо 
държавите-членки да бъдат призовани да отпускат достатъчно средства за 
развитие на такива ценови стимули.

Изменение 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Монтирането на устройства за 
ограничаване на скоростта ще 
насърчи производителите да 
проектират такива двигатели на 
превозните средства, които 
съответстват по-добре на своето 
предназначение, като намалят 
разхода на гориво, както и разходите 
за бизнеса.

Or. en

Обосновка

Между 2001 и 2007 г. ефективността на използване на горивото на лекотоварните 
автомобили и леките търговски превозни средства се е влошила, което води до 
повишаване на оперативните разходи на бизнес потребителите.  За да се постигнат 
целите на стратегията „ЕС 2020“ за подобряване на конкурентноспособността на 
бизнеса, е от съществено значение да се намалят ненужните транспортни разходи.  
Двигателите, които се монтират в превозни средства за стопански цели, трябва да 
са подходящи за целта и да не са преоразмерени да развиват твърде високи скорости.

Изменение 49
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Монтирането и използването на 
устройства за ограничаване на 
скоростта е доказало ползата и 
ефикасността си при превозните 
средства от категория N3; 
следователно тези устройства следва 
да се използват и при превозните 
средства от категория N1.

Or. de
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Изменение 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Благоприятното въздействие на 
устройствата за ограничаване на 
скоростта по отношение на 
опазването на околната среда и 
потреблението на енергия, 
изхабяването на двигателите и 
износването на гумите и 
безопасността по пътищата ще 
помогне за постигане на целите 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Интелигентните устройства за ограничаване на скоростта ще имат както пряко, 
така и непряко въздействие върху потреблението на гориво. Като пряко въздействие 
– при по-ниска скорост е необходимо по-малко гориво. Като непряко въздействие –
ограничаването на максималната скорост позволява точно да се оптимизира 
задвижването за тази конкретна скорост, което може да намали допълнително 
емисиите. Емисиите на CO2 се увеличават значително при динамични пътни ситуации 
(с много спирания и потегляния) и при скорост, по-висока от 120 km/h. Максималното 
равнище на намаляване на емисиите на CO2, което може да бъде постигнато с 
интелигентни устройства за ограничаване на скоростта, се изчислява на около 15%.

Изменение 51
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Благоприятното въздействие на 
устройствата за ограничаване на 
скоростта по отношение на 
опазването на околната среда и 
потреблението на енергия, по-
слабото изхабяване на двигателите и 
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износване на гумите, намаляването 
на шумовото замърсяване и 
повишаването на безопасността по 
пътищата ще се увеличи, ако тези 
устройства се прилагат повсеместно.

Or. en

Обосновка

Високата скорост е важен фактор, който допринася за пътнотранспортните 
произшествия със смъртен изход в цяла Европа. Стремежът към по-висока скорост в 
автомобилния транспорт не само доведе до по-голямо търсене, но и до по-високо 
потребление на гориво и емисии на CO2, шум и риск за безопасността. Следователно 
устройствата за ограничаване на скоростта биха имали благоприятно въздействие 
както от гледна точка на околната среда и икономиката, така и от гледна точка на 
безопасността.

Изменение 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и емисии 
на CO2. В допълнение, при липса на 
ограничение върху скоростта за леки 
търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни 
двигатели и свързаните с това 
слабости при условия на по-бавно 
шофиране. Поради това е 
целесъобразно да се проучи дали е 
осъществимо разширяване на обхвата на 
Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно 
монтирането и използването на 
устройства за ограничаване на 

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства е един от 
факторите, оказващи влияние върху 
техния разход на гориво и емисии на 
CO2. В съответствие с принципа, че в 
стремежа към намаляване на 
емисиите на CO2 следва да се 
прилагат повече икономически 
стимули и по-малко забрани, една 
доброволна схема, предоставяща на 
производителите определени 
кредити, свързани със спестени 
емисии на CO2, в замяна на монтиране 
на устройства за ограничаване на 
скоростта може да допринесе за по-
икономични, от гледна точка на 
разхода на гориво, и по-екологични 
леки транспортни превозни средства 
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скоростта за някои категории моторни 
превозни средства в Общността, с цел 
включване на леките търговски 
превозни средства, обхванати от 
настоящия регламент.

в ЕС. Първо обаче следва спешно да се 
предприемат мерки с цел да бъде 
научно доказано, че монтирането на 
устройства за ограничаване на 
скоростта действително може да 
доведе до съществено намаляване на 
емисиите на CO2 и ако това е така, да 
се проучи дали е осъществимо 
разширяване на обхвата на Директива 
92/6/ЕИО на Съвета относно 
монтирането и използването на 
устройства за ограничаване на 
скоростта за някои категории моторни 
превозни средства в Общността, в 
рамките на доброволна схема с 
бонуси, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Монтирането на устройства за ограничаване на скоростта следва да става 
единствено на доброволна основа, придружено от схема със стимули, и само при 
условие, че бъде научно доказано, че устройствата за ограничаване на скоростта 
действително могат да допринесат за съществено намаляване на емисиите от CO2.

Изменение 53
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
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и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се проучи дали 
е осъществимо разширяване на 
обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Устройства за ограничаване на скоростта вече са въведени за всички други категории 
търговски превозни средства. Монтирането на такива устройства не представлява 
технически проблем и не предизвиква значителни допълнителни разходи. Това 
изменение създава стимул за производителите да произвеждат по-малки и по-
ефективни двигатели, които емитират по-малко CO2.

Изменение 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се проучи дали 
е осъществимо разширяване на 
обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
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Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 55
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез
новаторските технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от нови 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km за след 2012 г., и на 160 g 
CO2/km за след 2015 г. чрез подобряване 
на технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение.

Or. de

Обосновка

Актуални модели на производителите показват, че леки търговски превозни средства 
могат да достигнат вече почти 175 g CO2/km. Следователно до 2012 г. за 
производителите ще е възможно да достигнат стойности на средни емисии от 175 g 
CO2/km, а до 2015 г. - 160 g CO2/km.
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Изменение 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на стратегията „ЕС 2020“, е от съществено значение да 
се подобри ефективността на използване на горивото на лекотоварните автомобили 
и леките търговски превозни средства с цел намаляване на ненужните транспортни 
разходи за бизнеса.  На практика мерките за подобряване на ефективността на 
използване на горивото и намаляване на емисиите на CO2 са едни и същи.  
Производителите на превозни средства официално твърдят, че целта на Комисията 
за 2016 г. е „предизвикателство“, но неофициално признават, че тя би могла да бъде 
значително по-амбициозна.

Изменение 57
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
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настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящия регламент следва да се определи на 160 g CO2/km вместо 175 g 
CO2/km, за да се стимулира по-бързото подобряване на ефикасността и намаляване 
на емисиите на CO2 в транспорта. Комисията предлага тази цел за 2015 г. в рамките 
на стратегията за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни 
средства. Разработките на пътнически автомобили сочат, че намаление от 14 % на 
равнищата от 2007 г. е постижимо, като се има предвид, че всички големи 
производители на леки търговски превозни средства произвеждат и пътнически 
автомобили.

Изменение 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.
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Or. en

Обосновка

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Изменение 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез 
новаторските технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 165 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

С цел приближаване към потенциала за отрицателни разходи за намаляване на 
емисиите на CO2, целта за 2014 г. следва да бъде определена в размер на 165 g CO2/km.
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Изменение 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящият регламент е част от 
допълнителните мерки, посочени в 
интегрирания подход на Общността.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение продължава започнатия от Комисията през 2007 г. 
регулаторен процес за справяне с проблема с въздействието на пътните превозни 
средства върху изменението на климата. Той засяга едно от технологичните 
подобрения, изброени в COM(2007) 19 окончателен.

Изменение 61
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160g CO2/km  за новия 
парк от леки търговски превозни 
средства в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km  за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en
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Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Изменение 62
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km  за 
новия парк от леки търговски превозни 
средства в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km  за 
новия парк от  леки търговски 
превозни средства в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски
превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги 
развойни и производствени цикли, постигането на целта от 135 g CO2/km до 2020 г. не 
е реалистично. Тази цел би довела до повишаване на цената на дребно с повече от 
5000 евро и до изчезването на определени класове превозни средства (например клас 
III). В първото проучване, осъществено от името на Комисията, се посочва целта от 
160 g CO2/km като амбициозна, но осъществима цел за намаляване на емисиите CO2.
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Изменение 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160g CO2/km  за новия 
парк от леки търговски превозни 
средства в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски 
превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги 
развойни и производствени цикли, постигането на целта от 135 g CO2/km до 2020 г. не 
е реалистично. Тази цел би довела до повишаване на цената на дребно с повече от 
5000 евро и до изчезването на определени класове превозни средства (например клас 
III). В първото проучване, осъществено от името на Комисията, се посочва целта от 
160 g CO2/km като амбициозна, но осъществима цел за намаляване на емисиите CO2.

Изменение 64
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови
леки търговски превозни средства, 

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160g CO2/km  за новия 
парк от леки търговски превозни 
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регистрирани в Общността. средства в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Изменение 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, при условие 
че Комисията е потвърдила 
постижимостта на тази цел в своя 
преглед съобразно член 12, параграф 4.

Or. de
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Обосновка

Следва да бъдат определени две дългосрочни цели, съответно за 2020 г. и за 2025 г., за 
да се създадат преходни периоди за производителите и да се позволи постоянно 
прилагане на новаторски и намаляващи разхода на гориво технологии, постепенно 
намаляване на емисиите на CO2 от леки транспортни средства и дългосрочна 
сигурност при планирането. Преди новите цели да бъдат определени, е необходимо да 
бъде проверена тяхната осъществимост.

Изменение 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определят, 
за периода от 2020 г. нататък, средни 
емисии от 125 g CO2/km за нови леки 
търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, чрез 
подобряване на технологиите за 
превозните средства, измерени в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за 
неговото изпълнение.

Or. en

Обосновка

Цел от 125 g CO2/km за 2020 г. е технически и икономически постижима и би довела 
до нетни икономии на гориво за потребителите.

Изменение 67
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 2. С настоящия регламент се определя 
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приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

приложима от 2020 г. нататък , цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, която да 
бъде постигната чрез подобряване на 
технологиите за превозните 
средства, измерена в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за неговото изпълнение.

Or. de

Обосновка

Леките търговски превозни средства трябва да постигнат подобни амбициозни цели 
за намаляване на емисиите като пътническите леки автомобили. Поставената цел 
от 125 g CO2/km представлява намаление на емисиите с прибл. 38% и съответно се 
приближава до целта за пътническите леки автомобили (прибл. 40%).

Изменение 68
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km за новия 
парк от леки търговски превозни 
средства, регистрирани в Общността, 
при условие че техническата 
осъществимост бъде потвърдена, 
както се посочва в член 12, параграф 
4.

Or. en

Обосновка

Поради по-дългите развойни и производствени цикли, по-високото годишно 
производство и по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките 
търговски превозни средства в сравнение с пътническите автомобили, целта от 135g 
CO2/km е твърде амбициозна и не е постижима в установения срок. Освен това е 
важно тази цел да бъде определена през 2014 г. въз основа на задълбочена оценка на 
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въздействието.

Изменение 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 150 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. de

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 от леките търговски 
превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги 
развойни и производствени цикли, постигането на целта от 135 g CO2/km в 
предложения срок не е реалистично. Целта от 150g CO2/km е амбициозна, но 
постижима.

Изменение 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на стратегията „ЕС 2020“, е от съществено значение да 
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се подобри ефективността на използване на горивото на лекотоварните автомобили 
и леките търговски превозни средства с цел намаляване на ненужните транспортни 
разходи за бизнеса.    На практика мерките за подобряване на ефективността на 
използване на горивото и намаляване на емисиите на CO2 са едни и същи.  
Производителите на автомобили водиха кампания, за да възпрепятстват 
определянето на амбициозни стандарти за ефективност на използването на гориво и 
намаляване на CO2, и въпреки това вече надминават очакванията на 
законодателството за 2009 г.  Промишлеността ще отговори по положителен и 
иновативен начин, след като й бъдат поставени цели за значително подобрение и й 
бъде предоставен срок от 10 години, за да ги постигне. 

Изменение 71
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en

Обосновка

Цел от 125 g CO2/km за 2020 г. се равнява на намаляване в размер на 38% спрямо 
равнищата от 2007 г. Настоящото изменение привежда законодателството относно 
леките търговски превозни средства в съответствие с намаленията за 
автомобилите, за които беше договорено намаление от 40 % спрямо равнищата от 
2006 г.   Оценката на въздействието на Комисията сочи, че целта от 125 g CO2/km е 
осъществима дори и без включването на лекотоварни автомобили, задвижвани с 
електрическа батерия.

Изменение 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en

Обосновка

Цел от 125 g CO2/km за 2020 г. би представлявала намаляване в размер на 38% в 
сравнение с настоящите равнища. Това би съответствало в по-голяма степен с 
равнищата на намаляване при автомобилите, при които целта за 2020 г. изисква 
намаление в размер на 40%. Техническата постижимост на достигането на равнище 
от 125 g CO2/km се подкрепя от оценката на въздействието, направена от 
Комисията, и представлява силен сигнал за производителите, налагащ обновяване на 
техния парк от лекотоварни автомобили.

Изменение 73
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en

Обосновка

Ограничението от 135 g CO2/km е амбициозна дългосрочна цел, която понастоящем 
трудно може да се постигне технически. Необходим е по-дълъг срок, за да се позволи 
на промишлеността да постигне тази цел. При определянето на целите следва да се 
има предвид, че производственият цикъл за леки търговски превозни средства е по-
дълъг от цикъла за автомобилите и че възможностите за подобряване на 
показателите на емисиите на леки търговски превозни средства са много по-
ограничени.
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Изменение 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С настоящия регламент се 
определя приложима от 2025 г. 
нататък цел за средни емисии от 135 
g CO2/km за нови леки търговски 
превозни средства, регистрирани в 
Съюза, при условие че Комисията в 
рамките на прегледа в съответствие 
с член 12, параграф 4 потвърди 
осъществимостта на тази цел.

Or. de

Обосновка

Следва да бъдат определени две дългосрочни цели, съответно за 2020 г. и за 2025 г., за 
да се създадат преходни периоди за производителите и да се позволи постоянно 
прилагане на новаторски и намаляващи разхода на гориво технологии, постепенно 
намаляване на емисиите на CO2 от леки транспортни средства и дългосрочна 
сигурност при планирането. Преди новите цели да бъдат определени, е необходимо да 
бъде проверена тяхната осъществимост.

Изменение 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел популяризиране на 
превозните средства с ниски емисии 
държавите-членки се насърчават да 
въведат допълнителни мерки, и по-
специално да диференцират 
данъците, таксите и вземанията за 
превозни средства въз основа на 
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показателите им по отношение на 
емисиите.

Or. en

Обосновка

Цел от 125 g CO2/km за 2020 г. е технически и икономически постижима и би довела 
до нетни икономии на гориво за потребителите.

Изменение 76
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства от категория N1, за които 
типовото одобрение е разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки 
търговски превозни средства“), които са 
регистрирани за първи път в Общността 
и които не са били регистрирани преди 
това извън нея („нови леки търговски 
превозни средства“).

Or. en

Изменение 77
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 1. Настоящият регламент се прилага за 
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моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства от категория N1, за които 
типовото одобрение е разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки 
търговски превозни средства“), които са 
регистрирани за първи път в Общността 
и които не са били регистрирани преди 
това извън нея („нови леки търговски 
превозни средства“).

Or. en

Обосновка

Обхватът следва да се поясни, а именно че регламентът касае категория N1.

Изменение 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категория N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категории M2, N1 и N2 съгласно 
определението в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и за 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено в съответствие с 
член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en
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Обосновка

Превозните средства от категории M2 и N2 се конкурират с превозните средства от 
категория N1, но тъй като не подлежат на други стандарти за емисии на CO2, 
следва да се включат в обхвата на настоящото законодателство, за да се избегне 
създаването на допълнителни пропуски в регулирането. По-леките превозни средства 
от категории M2 и N2 се конструират въз основа на категория N1, но поради някои 
черти – по-голяма маса или по-висок брой места – се категоризират като превозни 
средства от категория M2 и N2.

Изменение 79
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категория N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категории M2, N1 и N2 съгласно 
определението в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и за 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено в съответствие с 
член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en

Обосновка

Понастоящем превозните средства от категории M2 и N2 не подлежат на 
стандарти за емисии на CO2. Съществува риск производителите да увеличат масата 
на по-тежките превозни средства от категория N1 и да получат за тях типово 
одобрение като превозни средства от категория N2, за да избегнат стандартите за 
емисии на CO2.
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Изменение 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категория N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категории M2, N1 и N2 съгласно 
определението в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и за 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е разширено в съответствие с 
член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en

Обосновка

Превозните средства от категории M2 и N2 трябва да се включат в обхвата на 
регламента, за да се избегнат пропуски и стимули за преминаване на превозните 
средства или пазарите от превозни средства от категория N1 към тези категории.

Изменение 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категория N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от 
категории M2, N1 и N2 съгласно 
определението в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и за 
превозни средства, за които типовото 
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разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

одобрение е разширено в съответствие с 
член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en

Обосновка

Превозните средства от категории M2 и N2 следва да се включат в обхвата на 
настоящото законодателство, за да се избегне създаването на допълнителни 
пропуски в регулирането.

Изменение 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО и за превозни средства, за 
които типовото одобрение е разширено 
в съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки 
търговски превозни средства“), които са 
регистрирани за първи път в Общността 
и които не са били регистрирани преди 
това извън нея („нови леки търговски 
превозни средства“).

Or. en

Обосновка

Изключването на по-тежките превозни средства може да има значително 
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въздействие върху постигането на намаленията на CO2.

Изменение 83
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „специфични емисии на CO2“ 
означава емисиите от дадено леко 
търговско превозно средство, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
посочени като маса на CO2 в емисиите 
(комбинирано) в сертификата за 
съответствие;

е) „специфични емисии на CO2“ 
означава емисиите от дадено леко 
търговско превозно средство, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
посочени като маса на CO2 в емисиите 
(комбинирано) в сертификата за 
съответствие на комплектованото или 
напълно комплектованото превозно 
средство;

Or. de

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в 
предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии 
на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства 
преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото 
превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни 
средства.

Изменение 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „уред за измерване на разхода на 
гориво“ означава дисплей на 
контролното табло, който 
постоянно показва моментния разход 
на гориво (в l/100 km) и който трябва 
да се вижда лесно от водача по време 
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на управление и не може да бъде 
изключен.

Or. en

Обосновка

Важно е водачите да знаят какъв е действителният разход на гориво на тяхното 
превозно средство, който често е по-висок от разхода, измерен по време на цикъла на 
изпитване на ЕС. Уредът за измерване на разхода на гориво може да предостави 
тази информация, като същевременно насърчава водачите да управляват по начин, 
при който ефикасността на използване на горивото е по-висока. Понастоящем 
Европейската комисия подготвя изисквания по отношение на оборудването на 
пътническите автомобили с такива уреди. Те следва да се прилагат и към леките 
търговски превозни средства.

Изменение 85
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава средната 
ширина на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Важно е да се предвиди определение за „опорна площ“, която се споменава в 
приложение ІІ, част Б, параграф 5.

Изменение 86
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „тегло на полезния товар“ 
означава разликата между 
технически възможната максимална 
маса с товар, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздел 2.8 от 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО, и масата на превозното 
средство;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предвиди определение за „тегло на полезния товар“, което се 
споменава в приложение ІІ, част Б, параграф 6. Определението следва да е свързано с 
Директива 2007/46/ЕО.

Изменение 87
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение.
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Изменение 88
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
широчината на колеята, умножена 
по междуосовото разстояние, 
посочена в сертификата за 
съответствие и определена в раздели 
2.1 и 2.3 на приложение І към 
Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „тегло на полезния товар“ 
означава разликата между 
технически възможната максимална 
маса с товар в съответствие с 
приложение III към Директива 
2007/46/ЕО и масата на превозното 
средство.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.
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Изменение 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение.

Изменение 91
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава средната 
ширина на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Важно е да се предвиди определение за „опорна площ“, която се споменава в 
приложение ІІ, част Б, параграф 5.



PE442.811v01-00 58/89 AM\817369BG.doc

BG

Изменение 92
Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „тегло на полезния товар“ 
означава разликата между 
технически възможната максимална 
маса с товар, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздел 2.8 от 
приложение I към Директива 
2007/46/ЕО, и масата на превозното 
средство;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предвиди определение за „тегло на полезния товар“, което се 
споменава в приложение ІІ, част Б, параграф 6. Определението следва да е свързано с 
Директива 2007/46/ЕО.

Изменение 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
широчината на колеята, умножена 
по междуосовото разстояние, 
посочена в сертификата за 
съответствие и определена в раздели 
2.1 и 2.3 на приложение І към 
Директива 2007/46/EО.

Or. en
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Изменение 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение и поради това трябва да бъдат дефинирани.

Изменение 95
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При напълно комплектовани превозни 
средства производителят трябва да 
посочи само специфичните емисии на 
CO2 на базовото превозно средство и 
да ги спазва в съответствие с 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в 
предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии 
на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства 
преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото 
превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни 
средства.
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Изменение 96
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2012 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

Or. de

Обосновка

Регламентът следва да влезе в сила през 2012 г., както беше предложено през 2007 г. 
от Комисията и Съвета. Няма причина да се чака до 2014 г. Целите могат да се 
постигнат с технологията, с която понастоящем се разполага.

Изменение 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
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емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

емисии, определена в съответствие с 
приложение I, или когато на даден
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство.

Изменение 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I. или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация по член 10, в 
съответствие с тази дерогация.

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
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2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 99
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2013 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I, или когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

Or. fr

Обосновка

През 2007 г. Комисията обяви междинни цели от 175 g CO2/km до 2012 г. и 160 g 
CO2/km до 2015 г. Тези цели са разумни и следва да се запазят, така че да може да се 
постави днес началото на иновативни промишлени политики, от които ЕС ще се 
нуждае, за да постигне целта от 125 g CO2/km за 2020 г.

Изменение 100
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I. или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация по член 10, в 
съответствие с тази дерогация.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 101
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
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емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I. или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация по член 10, в 
съответствие с тази дерогация.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 102
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I. или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация по член 10, в 
съответствие с тази дерогация.

Or. en
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Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 103
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I. или, 
когато на даден производител е 
предоставена дерогация по член 10, в 
съответствие с тази дерогация.

Or. en

Изменение 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2013 г. и всяка следваща 
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календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I, или когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 105
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове 
от новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

заличава се

– 75% през 2014 г.,
– 80 % през 2015 г.,
-100% от 2016 г. нататък.

Or. de

Обосновка

„Поетапното въвеждане“ означава само, че регламентът ще влезе в сила още по-
късно от предвиденото. Това би означавало, че до 2016 г. производителите не би 
трябвало да вземат никакви мерки за намаляване на емисиите на CO2.
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Изменение 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове 
от новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:
– 75% през 2014 г.,
– 80% през 2015 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък.

За целите на оценката на 
резултатите на всеки производител 
съгласно член 7 за 2012 и 2013 г. се 
прилага необвързваща усреднена цел 
на емисиите на CO2 от 175 g CO2/km 
за нови леки търговски превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Променливият подход е подвеждащ за гражданите и не е в съответствие с принципа 
на по-добро законодателство.

Изменение 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите вземат подходящи 
мерки за постепенно намаляване на 
средните емисии на CO2 от новите
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза с оглед 
постигане на целта от 135 g CO2/km 
през 2025 г., отчитайки, с цел 
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непрекъснато насърчаване на 
иновациите, следните 
незадължителни цели: 
- 165 g CO2/km през 2019 г.
- 145 g CO2/km през 2023 г.

Or. de

Обосновка

С цел гарантиране на непрекъснато прилагане на новаторски и намаляващи разходите 
на гориво технологии от страна на производителите, те следва да се ръководят от 
индикативни цели.

Изменение 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

65% през 2015 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.
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Изменение 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2014 г., заличава се

Or. en

Изменение 110
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2014 г., заличава се

Or. fr

Изменение 111
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2014 г., – 65% през 2015 г.,
– 75% през 2016 г.,

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
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тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2014 г., – 75% през 2015 г.,

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство.

Изменение 113
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 65 % през 2014 г.,

Or. en

Обосновка

Необходимо е наличието на период на прилагане за новите леки търговски превозни 
средства, подобен на 3-годишния период, получен за пътническите автомобили.
Фазата на разработка за леките търговски превозни средства е приблизително 7 
години, докато за пътническите автомобили е 5 години. Производственият цикъл за 
леките търговски превозни средства е по-дълъг от 10  години, докато за 
пътническите автомобили може да бъде между 5 и 7 години.
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Изменение 114
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 65 % през 2015 г.,

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 75 % през 2016 г.,

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
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2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 75 % през 2013 г.,

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 117
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 65 % през 2015 г.,

Or. en

Изменение 118
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75 % през 2014 г., – 75 % през 2015 г.,

Or. en

Обосновка

Времето за разработване и производство на леки търговски превозни средства е по-
дълго, отколкото за пътнически автомобили; необходими са и по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане.

Изменение 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80% през 2015 г., заличава се

Or. en

Изменение 120
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80% през 2015 г., заличава се

Or. fr

Изменение 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 80 % през 2016 г.,

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство.

Изменение 122
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 75 % през 2015 г.,

Or. en

Обосновка

Необходимо е наличието на период на прилагане за новите леки търговски превозни 
средства, подобен на 3-годишния период, получен за пътническите автомобили.
Фазата на разработка за леките търговски превозни средства е приблизително 7 
години, докато за пътническите автомобили е 5 години. Производственият цикъл за 
леките търговски превозни средства е по-дълъг от 10  години, докато за 
пътническите автомобили може да бъде между 5 и 7 години.

Изменение 123
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 75 % през 2016 г.,



AM\817369BG.doc 75/89 PE442.811v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 80 % през 2017 г.,

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.
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Изменение 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 80 % през 2014 г.,

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 126
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 75 % през 2016 г.,

Or. en

Изменение 127
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 80 % през 2017 г.,

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
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комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 128
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2015 г., – 80 % през 2016 г.,

Or. en

Обосновка

Времето за разработване и производство на леки търговски превозни средства е по-
дълго, отколкото за пътнически автомобили; необходими са и по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане.

Изменение 129
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80 % през 2017 г.,

Or. en

Изменение 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. заличава се

Or. en

Изменение 131
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

100 % от 2016 г. нататък. заличава се

Or. fr

Изменение 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
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тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 133
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Изменение 134
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства 
са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-
дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Що се отнася до 
комплектованите превозни средства, Директива 2007/46/ЕО за типово одобрение ще 
се прилага към всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г.
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2014 г. ще бъде първата пълна календарна година, когато ще са налични данни за 
емисиите CO2 и масата на тези превозни средства. Производителите ще получат 
тези данни, за да оценят въздействието им върху техните средни емисии през 
втората половина на 2015 г. Затова комплектованите превозни средства следва да не 
се включват преди 2016 г.

Изменение 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2015 г. нататък.

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящия регламент в съответствие с регламента относно 
леките автомобили и CO2, който влиза в сила през 2015 г.

Изменение 136
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Времето за разработване и производство на леки търговски превозни средства е по-
дълго, отколкото за пътнически автомобили; необходими са и по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане.
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Изменение 137
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 80 % от 2016 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Необходимо е наличието на период на прилагане за новите леки търговски превозни 
средства, подобен на 3-годишния период, получен за пътническите автомобили.
Фазата на разработка за леките търговски превозни средства е приблизително 7 
години, докато за пътническите автомобили е 5 години. Производственият цикъл за 
леките търговски превозни средства е по-дълъг от 10  години, докато за 
пътническите автомобили може да бъде между 5 и 7 години.

Изменение 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-100% от 2016 г. нататък. -100% от 2017 г. нататък.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства 
въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, които ще 
се продават през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка или 
производство.
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Изменение 139
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 80 % през 2017 г.,

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 140
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2017 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Необходимо е наличието на период на прилагане за новите леки търговски превозни 
средства, подобен на 3-годишния период, получен за пътническите автомобили.
Фазата на разработка за леките търговски превозни средства е приблизително 7 
години, докато за пътническите автомобили е 5 години. Производственият цикъл за 
леките търговски превозни средства е по-дълъг от 10  години, докато за 
пътническите автомобили може да бъде между 5 и 7 години.
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Изменение 141
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 142
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 



PE442.811v01-00 84/89 AM\817369BG.doc

BG

completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 143
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства не следва да се включват в законодателството 
преди 2016 г. поради липса на налични данни и риск от грешки в тях.

Изменение 144
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кредити заличава се
При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km 
следва да се отчита като:
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– 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.
– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

Or. de

Обосновка

„Суперкредитите“ са контрапродуктивни. В крайна сметка те водят до повишаване 
на емисиите на CO2, тай като потреблението на икономичните автомобили се 
компенсира от това на автомобили с особено висок разход на гориво.

Изменение 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Устройства за ограничаване на 

скоростта
До 2015 г. се въвеждат устройства за 
ограничаване на скоростта с цел 
ограничаване на максималната 
скорост на новопроизведените 
превозни средства от категории M2, 
N1 и N2, съгласно определението в 
член 2, до 110 km/h.

Or. en

Обосновка

Между 2001 и 2007 г. ефективността на използване на горивото на лекотоварните 
автомобили и леките търговски превозни средства се е влошила, което води до 
повишаване на оперативните разходи на бизнес потребителите.  За да се постигнат 
целите на стратегията „ЕС 2020“ за подобряване на конкурентноспособността на 
бизнеса, е от съществено значение да се намалят ненужните транспортни разходи.  
Двигателите, които се монтират в превозни средства за стопански цели, трябва да 
са подходящи за целта и да не са преоразмерени да развиват твърде високи скорости.  
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Устройство за ограничаване на скоростта, настроено на 110 km (68 mph), би дало 
възможност на производителите да постигнат целите за намаляване на емисиите на 
много по-ниска цена.

Изменение 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, при 
които е заложена максимална 
скорост от 100 km/h.

Or. en

Обосновка

Интелигентните устройства за ограничаване на скоростта ще имат както пряко, 
така и непряко въздействие върху потреблението на гориво. Като пряко въздействие 
– при по-ниска скорост е необходимо по-малко гориво. Като непряко въздействие –
ограничаването на максималната скорост позволява точно да се оптимизира 
задвижването за тази конкретна скорост, което може да намали допълнително 
емисиите. Емисиите на CO2 се увеличават значително при динамични пътни ситуации 
(с много спирания и потегляния) и при скорост, по-висока от 120 km/h. Максималното 
равнище на намаляване на емисиите на CO2, което може да бъде постигнато с 
интелигентни устройства за ограничаване на скоростта, се изчислява на около 15%.

Изменение 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Цел за специфични емисии от 
превозни средства, работещи с 

алтернативно гориво
При определяне на това доколко 
производителите спазват целите си 
за специфични емисии, посочени в 
член 4, специфичните емисии на CO2
на всяко превозно средство, 
проектирано по начин, който му 
позволява да използва смес от бензин 
и 85 % етанол („Е85“), отговарящо на 
съответното законодателство на 
Съюза или на съответните 
европейски технически стандарти, се 
намаляват до 31 декември 2015 г. с 5 % 
с оглед на по-големите технологични 
възможности и възможности за 
намаляване на емисии при 
употребата на биогорива. 
Посоченото намаление се прилага 
само в случаите, когато най-малко   
30 % от станциите за зареждане с 
гориво в държавата-членка, в която 
превозното средство е регистрирано, 
предлагат този вид алтернативно 
гориво при спазване на критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата, посочени в съответното 
законодателство на Съюза.

Or. de

Обосновка

Продължаващото изграждане на инфраструктурата за биогорива може да доведе до 
значително намаляване на емисиите на CO2 от превозни средства въз основа на 
подхода „Well-to-Wheels“.(от кладенеца до колелата). Следователно евентуални 
разпоредби за леки търговски превозни средства, използващи алтернативни горива, 
следва да бъдат приети по подобие на регламента за намаляване на емисиите на CO2
от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009.
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Изменение 148
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Устройства за ограничаване на 

скоростта
Считано от 1 януари 2014 г. 
производителите на леки търговски 
превозни средства гарантират, че 
съгласно член 2 всички нови леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
ограничаващи скоростта на такива 
превозни средства до 120 km/h.

Or. de

Обосновка

Устройства за ограничаване на скоростта вече са въведени за всички други категории 
търговски превозни средства. Монтирането на такива устройства не представлява 
технически проблем и не предизвиква значителни допълнителни разходи. Това 
изменение създава стимул за производителите да произвеждат по-малки и по-
ефективни двигатели, които емитират по-малко CO2.

Изменение 149
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
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търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта.
Максималната скорост, на която са 
настроени тези устройства, се 
определя от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


