
AM\817674BG.doc PE442.834v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2009/0173(COD)

21.5.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
150 - 313

Проектодоклад
Martin Callanan
(PE411.042v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски 
превозни средства като част от цялостния подход на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

Предложение за регламент
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))



PE442.834v01-00 2/98 AM\817674BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\817674BG.doc 3/98 PE442.834v01-00

BG

Изменение 150
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5
Кредити

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:

заличава се

– 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. en

Обосновка

Кредитите за автомобили със свръхниски емисии на парникови газове значително 
понижават намалението на емисиите на CO2 в резултат на законодателството. Това 
е така, защото производителите вероятно биха намалили усилията си по отношение 
на конвенционалните превозни средства. При все това конвенционалните превозни 
средства ще бъдат използвани още много години, така че временното въздействие на 
насърчаването на превозни средства с ниски емисии на парникови газове ще бъде 
повече от компенсирано от нанесените вреди по отношение на климата.

Изменение 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5
Кредити

заличава се
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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:
– 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. en

Изменение 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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:

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 % CO2/km
от индикативните специфични 
емисии на CO2, съгласно приложение І 
следва да се отчита като:

Or. de

Обосновка

Следва да се предоставят целеви стимули за насърчаване на серийното включването 
на технологии, намаляващи емисиите в леките търговски превозни средства. За тази 
цел следва да бъде разширен факторът, както и продължителността на 
допустимостта на предоставянето на изгодни условия за леки търговски превозни 
средства със специфични емисии на въглероден двуокис под половината на тези от 
сравними леки търговски превозни средства..
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Изменение 153
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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:

 При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 50% от 
специфичната цел за CO2 на превозно 
средство в съответствие с 
приложение І се отчита като:

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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:

 При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 50% от 
специфичната цел за CO2 на превозно 
средство в съответствие с 
приложение І се отчита като:

Or. en
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Изменение 155
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии, надхвърлящи с 
над 15% целта за специфични емисии, 
определена в съответствие с 
приложение І, се отчита като:
– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.,
– 2,5 леки търговски превозни 
средства от 2016 г. нататък,

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на иновациите и намаляване на разходите за служебните 
потребители законодателството следва да насърчава разработването на микробуси 
и леки търговски превозни средства с по-голяма горивна ефективност/по-ниски емисии 
на CO2.  По същия начин то не следва да стимулира продължителното производство 
на превозните средства, чието привеждане в движение е скъпоструващо и които 
отделят излишни количества на CO2.

Изменение 156
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Научните изследвания показват, че ограничаването на скоростта до 100 km/h би 
намалило емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства до 8%. 
Ограничаването на скоростта също така би намалило шума и би увеличило 
безопасността на всички участници в пътното движение.

Изменение 157
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Ограничаване на скоростта

До 2015 г. се въвежда ограничаване на 
скоростта с цел ограничаване на 
максималната скорост на 
новопроизведените превозни средства, 
както са определени в член 2, до 
стойности, намаляващи с 
увеличаването на капацитета за 
издържане на натоварвания.

Or. en

Изменение 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5 – тире 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.

заличава се

Or. en

Изменение 159
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 5 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

– 2 леки търговски превозни средства 
от 2015 до 2025 г.

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 160
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

– 3,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

Or. en
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Обосновка

Кредитите могат да предоставят стимул за разработката на леки търговски 
превозни средства с ниски равнища на емисии. Разходите за инвестиции са по-високи и 
следователно е необходимо удължаване на срока за кредитите.

Изменение 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 5 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

- 2 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.,

Or. de

Обосновка

Следва да се предоставят целеви стимули за насърчаване на серийното включването 
на технологии, намаляващи емисиите в леките търговски превозни средства. За тази 
цел следва да бъде разширен факторът, както и продължителността на 
допустимостта на предоставянето на изгодни условия за леки търговски превозни 
средства със специфични емисии на въглероден под половината на тези от сравними 
леки търговски превозни средства.

Изменение 162
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 5 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
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provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.

– 2 леки търговски превозни средства 
от 2015 до 2025 г.

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 164
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5 леки търговски превозни средства
през 2015 г.

– 3,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.

Or. en
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Обосновка

Кредитите могат да предоставят стимул за разработката на леки търговски 
превозни средства с ниски равнища на емисии. Разходите за инвестиции са по-високи и 
следователно е необходимо удължаване на срока за кредитите.

Изменение 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 5 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.

– 2 леки търговски превозни средства 
през 2016 г.

Or. de

Обосновка

Следва да се предоставят целеви стимули за насърчаване на серийното включването 
на технологии, намаляващи емисиите в леките търговски превозни средства. За тази 
цел следва да бъде разширен факторът, както и продължителността на 
допустимостта на предоставянето на изгодни условия за леки търговски превозни 
средства със специфични емисии на CO2 под половината на тези от сравними леки 
търговски превозни средства.

Изменение 166
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
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provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

заличава се

Or. en

Изменение 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 леко търговско превозно средство през 
2016 г.

– 2 леки търговски превозни средства 
през 2017 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2018 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2019 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2020 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2021 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2022 г.,
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– 2 леки търговски превозни средства 
през 2023 г.,
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2024 г.,
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2025 г.

Or. de

Обосновка

Следва да се предоставят целеви стимули за насърчаване на серийното включването 
на технологии, намаляващи емисиите в леките търговски превозни средства. За тази 
цел следва да бъде разширен факторът, както и продължителността на 
допустимостта на предоставянето на изгодни условия за леки търговски превозни 
средства със специфични емисии на въглероден двуокис под половината на тези от 
сравними леки търговски превозни средства..

Изменение 169
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1 леко търговско превозно средство
през 2016 г.

– 2,5 леки търговски превозни 
средства от 2016 г.

Or. en

Обосновка

Кредитите могат да предоставят стимул за разработката на леки търговски 
превозни средства с ниски равнища на емисии. Разходите за инвестиции са по-високи и 
следователно е необходимо удължаване на срока за кредитите.

Изменение 170
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2017 г.

Or. en

Обосновка

Кредитите могат да предоставят стимул за разработката на леки търговски 
превозни средства с ниски равнища на емисии. Разходите за инвестиции са по-високи и 
следователно е необходимо удължаване на срока за кредитите.

Изменение 171
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – тире 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1 леко търговско превозно средство 
от 2018 г.

Or. en

Обосновка

Кредитите могат да предоставят стимул за разработката на леки търговски 
превозни средства с ниски равнища на емисии. Разходите за инвестиции са по-високи и 
следователно е необходимо удължаване на срока за кредитите.

Изменение 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 7 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Информация
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За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че клиентите получават 
информация относно средните 
специфични емисии на CO2  и разход на 
гориво на неговите модели.

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.  Следователно тази информация следва да бъде предоставена на клиентите

Изменение 173
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
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in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 174
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. de

Изменение 175
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива 2007/46/ЕО, приложение XIX датата на прилагане за 
новопроизведени превозни средства от категория N1 е 23 април 2013 г., следователно 
тази разпоредба не се прилага от началото на 2012 г. В най-добрия случай от 2014 г. 
нататък ще бъде внедрена точна система за мониторинг на емисиите на CO2, която 
ще отчита факта, че системите трябва да бъдат усъвършенствани, а процедурите 
за измерване − преразглеждани.

Изменение 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
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разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 177
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2015 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграф 1.



AM\817674BG.doc 19/98 PE442.834v01-00

BG

Изменение 178
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
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част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 180
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

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

Or. de

Изменение 181
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители. Опитът от регламента за леки автомобили показва 
трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги подготвителни 
периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй като 
понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за категория 
N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с леките 
пътнически автомобили.

Изменение 182
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2015 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en
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Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2.

Изменение 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите. Опитът от регламента за леки автомобили 
показва трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй 
като понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за 
категория N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с 
леките пътнически автомобили.

Изменение 184
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4 - алинея 1- уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 

 Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
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държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2011 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. de

Изменение 185
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2010 г. и 2011 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. de

Изменение 186
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2014 г. и 2015 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en
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Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2.

Изменение 187
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.

Изменение 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.
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Or. en

Обосновка

От съображения за последователност.

Изменение 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите-членки следва също да 
събират и докладват данни в 
съответствие с настоящия член относно 
регистрациите на превозни средства от 
категории M2 и N2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007

10. Държавите-членки следва също да 
събират и докладват данни в 
съответствие с настоящия член относно 
регистрациите на превозни средства от 
категории M2 и N2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, и на превозни средства, за 
които типовото одобрение е било 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 190
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
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средства.

Or. en

Обосновка

В зависимост от избраното решение Рамковата директива за типово одобрение и 
действащата система за мониторинг вероятно няма да предоставят практически 
приложимо решение за комплектованите превозни средства, както се предлага в 
предложението на Комисията. Типовото одобрение на цели превозни средства 
(2007/46/ЕО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства от май 
2013 г. Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата пълна 
календарна година за мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата 
на комплектованите превозни средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение 191
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

В зависимост от избраното решение Рамковата директива за типово одобрение и 
действащата система за мониторинг вероятно няма да предоставят практически 
приложимо решение за комплектованите превозни средства, както се предлага в 
предложението на Комисията. Типовото одобрение на цели превозни средства 
(2007/46/ЕО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства от май 
2013 г. Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата пълна 
календарна година за мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата 
на комплектованите превозни средства в съответствие с новата налична процедура.
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Изменение 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Типовото одобрение на цели превозни средства (2007/46/EО) ще се прилага за всички 
типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. насам. Във връзка с 
това от януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите 
превозни средства. 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за мониторинг и 
събиране на данните за емисиите на CO2 и масата на комплектованите превозни 
средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение 193
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Таксите за извънредното количество 
емисии са подобни на таксите, 
заплащани в други сектори в рамките 
на Европейската схема за търговия с 
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емисии.

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 
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 за СТЕ на ЕС показва следното: 
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 194
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Таксите за извънредното количество 
емисии са подобни на таксите, 
заплащани в други сектори в рамките 
на Европейската схема за търговия с 
емисии.

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 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
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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 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия производствен цикъл 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 и съответно 
производство. Налогът за превишаване на емисиите следва да бъде съответно 
отложен за 1 януари 2015 г.

Изменение 196
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2012 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Or. de

Изменение 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2013 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

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 198
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксата за извънредно количество 
емисии по параграф 1 се изчислява, 
като се използва следната формула

заличава се

а) считано от 2014 г. до 2018 г.
i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:
((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:
извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.
б) считано от 2019 г.:
(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.
където за целите на настоящия член:
„извънредно количество емисии“ 
означава положителният брой 
грамове на километър, с който 
средните специфични емисии на CO2
на производителя — като се вземе 
предвид намалението на емисиите на 
CO2, дължащо се на одобрени 
новаторски технологии в 
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съответствие с член 11 —
превишават целта му за специфични 
емисии през календарната година или 
част от календарната година, за 
която се прилага задължението по 
член 4, закръглен до най-близките три 
знака след десетичната запетая; и
„брой нови леки търговски превозни 
средства“ означава броят на новите 
леки търговски превозни средства, 
произведени от производителя, които 
са регистрирани през този период в 
съответствие с критериите за 
поетапно въвеждане, определени в 
член 4..

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 
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 за СТЕ на ЕС показва следното: 
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 199
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксата за извънредно количество 
емисии по параграф 1 се изчислява, 
като се използва следната формула

заличава се

а) считано от 2014 г. до 2018 г.
i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:
((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
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търговски превозни средства.
ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:
извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.
б) считано от 2019 г.:
(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

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 
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 200
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2014 г.

(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии трябва да отразяват пределните разходи 
за спазване.

Изменение 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 - алинея 1- буква а) - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано 2014 г. до 2018 г.: а) считано 2015 г. до 2018 г.:

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия производствен цикъл 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 и съответно 
производство. Налогът за превишаване на емисиите следва да бъде съответно 
отложен за 1 януари 2015 г.

Изменение 202
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 - алинея 1- буква а) - уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано 2014 г. до 2018 г.: а) считано 2012 г. до 2018 г.:

Or. de

Изменение 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2014 г.

Or. en

Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии трябва да отразяват пределните разходи 
за инвестиции за всеки грам извънредно количество емисии, за да се гарантира 
спазването, а не плащането на наказателни такси. Анализът от Обединеното 
кралство показва, че модулираната структура на таксите би означавала, че целите 
не са били изпълнени до след 2016 г. и евентуално до след 2020 г.

Изменение 204
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка i) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. de
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Изменение 205
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква a – подточка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en

Изменение 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква a – подточка i 

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:
((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

i) (извънредно количество емисии × 120
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Изменение 207
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка i – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

заличава се

Or. en
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Изменение 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка i – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

заличава се

Or. en

Изменение 209
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка i) - тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

 ((превишено количество емисии – 3) × 
95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. de

Обосновка

Таксата за леки търговски превозни средства, които надхвърлят пределното 
количество емисии на CO2 следва да бъде приведена в съответствие с таксите за леки 
моторни превозни средства тъй като по-високите санкции биха имали смисъл само 
ако емисиите на CO2 тези превозни средства имаха различно въздействие върху 
околната среда. 

Изменение 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка i) - тире 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 ((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

 ((превишено количество емисии – 3) × 
95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. de

Обосновка

Санкциите за производителите, които не успеят да намалят своите емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства, следва да са в съответствие със сходното 
законодателство относно автомобилите. В предложението на Комисията не се 
съдържа никаква обосновка за по-високи санкции за превозните средства от 
категория N1.

Изменение 211
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка  ii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. de

Обосновка

Целта на глобите е да предотвратят превишаването на граничните стойности. 
Някои от проучванията си Комисията изхожда от предположението, че едва глоба 
от 120 евро на грам може да гарантира извършването на инвестиции от страна на 
производителите. При отстъпки от глобите за първите три грама производителите 
по-скоро ще предпочетат да платят глобите, вместо да извършат съответни 
инвестиции за намаляване на емисиите на CO2.
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Изменение 212
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en

Изменение 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

заличава се

Or. en

Изменение 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 2) × 
95 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en
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Обосновка

Предложеният от Комисията „коридор за глоби” ще доведе до значително неспазване 
до 2019 г. Настоящото изменение има за цел да повиши в известна степен 
споменатите в коридора на глобите количества с цел повишаване на степента на 
спазване на законодателството, докато същевременно предлага определена гъвкавост 
за производителите, така че те да придобият опит със системата.

Изменение 215
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка  iii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. de

Обосновка

Целта на глобите е да предотвратят превишаването на граничните стойности. 
Някои от проучванията си Комисията изхожда от предположението, че едва глоба 
от 120 евро на грам може да гарантира извършването на инвестиции от страна на 
производителите. При отстъпки от глобите за първите три грама производителите 
по-скоро ще предпочетат да платят глобите, вместо да извършат съответни 
инвестиции за намаляване на емисиите на CO2.

Изменение 216
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – точка a – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 

заличава се
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CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en

Изменение 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:

заличава се

((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en

Изменение 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine
Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iii – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

 ((извънредно количество емисии – 1) × 
60 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „коридор за глоби” ще доведе до значително неспазване 
до 2019 г. Настоящото изменение има за цел да повиши в известна степен 
споменатите в коридора на глобите количества с цел повишаване на степента на 
спазване на законодателството, докато същевременно предлага определена гъвкавост 
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за производителите, така че те да придобият опит със системата.

Изменение 219
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка  iv) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

заличава се

извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. de

Обосновка

Целта на глобите е да предотвратят превишаването на граничните стойности. 
Някои от проучванията си Комисията изхожда от предположението, че едва глоба 
от 120 евро на грам може да гарантира извършването на инвестиции от страна на 
производителите. При отстъпки от глобите за първите три грама производителите 
по-скоро ще предпочетат да платят глобите, вместо да извършат съответни 
инвестиции за намаляване на емисиите на CO2.

Изменение 220
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква a – подточка iv 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

заличава се

извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en
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Изменение 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква a – подточка iv 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

заличава се

извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Изменение 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква a – подточка iv 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

заличава се

извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Изменение 223
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – подточка  iv) а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) (превишено количество емисии × 
120 EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. de
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Обосновка

Целта на глобите е да предотвратят превишаването на граничните стойности. 
Някои от проучванията си Комисията изхожда от предположението, че едва глоба 
от 120 евро на грам може да гарантира извършването на инвестиции от страна на 
производителите.

Изменение 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iv – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

 извънредно количество емисии × 15 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „коридор за глоби” ще доведе до значително неспазване 
до 2019 г. Настоящото изменение има за цел да повиши в известна степен 
споменатите в коридора на глобите количества с цел повишаване на степента на 
спазване на законодателството, докато същевременно предлага определена гъвкавост 
за производителите, така че те да придобият опит със системата.

Изменение 225
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) считано от 2019 г.: заличава се
(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en
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Изменение 226
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б) –  тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

 (превишено количество емисии × 95 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. de

Обосновка

Таксата за леки търговски превозни средства, които надхвърлят пределното 
количество емисии на CO2 следва да бъде приведена в съответствие с таксите за леки 
моторни превозни средства тъй като по-високите санкции биха имали смисъл само 
ако емисиите на CO2 тези превозни средства имаха различно въздействие върху 
околната среда. 

Изменение 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б) –  тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

 (превишено количество емисии × 95 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. de

Обосновка

Санкциите за производителите, които не успеят да намалят своите емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства, следва да са в съответствие със сходното 
законодателство относно автомобилите. В предложението на Комисията не се 
съдържа никаква обосновка за по-високи санкции за превозните средства от 
категория N1.
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Изменение 228
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

където за целите на настоящия член: заличава се
„извънредно количество емисии“ 
означава положителният брой 
грамове на километър, с който 
средните специфични емисии на CO2
на производителя — като се вземе 
предвид намалението на емисиите на 
CO2, дължащо се на одобрени 
новаторски технологии в 
съответствие с член 11 —
превишават целта му за специфични 
емисии през календарната година или 
част от календарната година, за 
която се прилага задължението по 
член 4, закръглен до най-близките три 
знака след десетичната запетая; и
„брой нови леки търговски превозни 
средства“ означава броят на новите 
леки търговски превозни средства, 
произведени от производителя, които 
са регистрирани през този период в 
съответствие с критериите за 
поетапно въвеждане, определени в 
член 4..

Or. en

Изменение 229
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията установява методи за 
събиране на таксите за извънредно 
количество емисии съгласно параграф 

заличава се
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1.
Тези мерки, предназначени да изменят 
второстепенни елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

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 
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 за СТЕ на ЕС показва следното: 
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 230
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява методи за 
събиране на таксите за извънредно 
количество емисии съгласно параграф 
1.

заличава се

Or. en

Изменение 231
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
второстепенни елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

заличава се

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 
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 232
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
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жизнеността й. Настоящите такси за извънредно количество емисии биха били равни 
на €480/t през 2015 г., а сравнението с други сектори за СТЕ на ЕС показва следното:
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 233
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 9 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Информация, намираща се в 

автомобила
От 1 януари 2012 г. производителите , 
които подават заявление за типово 
одобрение за превозни средства от 
категория N1 съгласно определението 
в Директива 2007/46/ЕО в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
715/2007, оборудват всяко превозно 
средство с устройство за измерване 
на разхода на гориво.

Or. en
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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 235
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 31 октомври 2015 г. и 31 октомври 
всяка следваща година Комисията 
публикува списък, в който за всеки 
производител се посочват:

Or. en

Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2.

Изменение 236
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 октомври 
всяка следваща година Комисията 
публикува списък, в който за всеки 
производител се посочват:

Or. en
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Обосновка

За постигане на съгласуваност. Публикуването следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.

Изменение 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 октомври 
всяка следваща година Комисията 
публикува списък, в който за всеки 
производител се посочват:

Or. en

Изменение 238
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

2. От 31 октомври 2015 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

Or. en

Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2.
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Изменение 239
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

2. От 31 октомври 2016 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Публикуването следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.

Изменение 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

2. От 31 октомври 2015 г. в списъка, 
публикуван съгласно параграф 1, се 
посочва и дали производителят е спазил 
изискванията на член 4 по отношение на 
предходната календарна година.

Or. de

Обосновка

Поради по-дългия производствен цикъл 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 и съответно 
производство. Налогът за превишаване на емисиите следва да бъде съответно 
отложен за 1 януари 2015 г.
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Изменение 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии. Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 3 g CO2/km.

заличава се

Or. en

Обосновка

Цикълът на изпитване трябва да бъде преразгледан с цел отчитане на 
еконоваторството и по-добро отразяване на действителните условия за управление 
на превозното средство.

Изменение 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии. Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 3 g CO2/km.

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии.
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Or. de

Обосновка

За намаляване на емисиите на CO2 следва да се наблегне на стимулите вместо на 
наказанията. Няма обективни основания за ограничаване на приноса на признати и 
одобрени екологични нововъведения за намаляване на емисиите на CO2.

Изменение 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Обосновка

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 относно емисиите СО2 от 
пътнически автомобили, споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни 
разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. 
Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем биват обсъждани за 
пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни 
средства. Не следва да се прави разграничение между еко-новаторството за 
пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да 
има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен 
труд.
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Изменение 244
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Обосновка

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 относно емисиите на СО2 от
леки пътнически автомобили се посочва, че до 2010 г. Комисията приема подробни 
разпоредби за процедура за одобряване на такива иновативни технологии. 
Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем биват обсъждани за 
пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни 
средства. Не следва да се прави разграничение между еко-новаторството за 
пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да 
има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен 
труд.

Изменение 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива
новаторски технологии в съответствие с 
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процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. de

Обосновка

Разпоредби относно признаването та екологични нововъведения следва да 
съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 443/2009 (емисии на C02 от 
автомобили) за да се избегнат две различни процедури и увеличаването на разходите, 
свързани с това. 

Изменение 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit
Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези подробни разпоредби се 
основават на следните принципи:
а) редовно актуализирания списък на 
Европейския съюз на одобрени 
екоиновации гарантира унифициране 
на екоиновациите в рамките на 
Европейския съюз и ефективното 
прилагане на тези технологии от 
органите, отговорни за типовото 
одобрение в държавите-членки;
б) органите, отговорни за типовото 
одобрение на държавите-членки 
оценяват и одобряват 
екоиновациите, и начинът, по който 
се отчита съответният им принос за 
намаляване на емисиите на CO2, така 
че всеки модел превозно средство да 
получи специфичен пакет 
екоиновации;
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в) Комисията взема решение относно 
заявлението от доставчика или 
производителя в рамките на шест 
месеца от получаването на 
заявлението; 
г) за да бъде одобрена една технология 
като екоиновация, е необходимо 
максимум 40% от приноса й за 
намаляване на емисиите на CO2 да 
може да бъде измерен в цикъла на 
типовия тест; 
д) за да бъде одобрена една технология 
като екоиновация е необходимо 
приносът й за намаляване на 
емисиите на CO2 да надвишава 0,2 
g/km.

Or. de

Обосновка

Макар че законодателят е приел задължителни разпоредби относно признаването на 
екоиновациите с Регламент (ЕО) № 443/2009 (емисии на C02 от автомобили), 
Комисията все още не е предложила процедура за признаване на екоиновации.  За да се 
избегне тази празнота при леките транспортни превозни средства е необходимо да се 
определят точни правила относно формата на процедурата по признаване.

Изменение 247
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 11 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а 
Реклама

При оповестяване на технически 
данни или на данни, свързани с 
енергийните показатели и цената, 
рекламата за превозни средства, 
обхванати от настоящото 
законодателство, предоставя на 
крайните потребители 
необходимата информация относно 
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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 
при преразглеждането на Директивата за енергийното етикетиране, като се 
добавят техническите спецификации, които често се използват в рекламите на леки 
търговски превозни средства.

Изменение 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 октомври 2016 г. и на всеки три 
години след това се приемат мерки за 
изменение на приложение I, за да се 
коригира стойността на M0, 
посочена в него, в зависимост от 
средната маса на новите леки 
търговски превозни средства през 
предходните три календарни години.

заличава се

Or. en

Обосновка

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.
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Изменение 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки пораждат действие за 
пръв път на 1 януари 2018 г., а след 
това — веднъж на всеки три години.

заличава се

Or. en

Изменение 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 251
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
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– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 145 g СО2/km, 
като се започне през 2025 г. по 
икономически ефективен начин, 
както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и неговата 
оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
по целесъобразност, представя 
предложение за изменение на
настоящия регламент по начин, 
който е възможно най-неутрален от 
гледна точка на конкуренцията и 
който се характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел − 135 g/km през 2020 г. – е съвършено нереалистична и 
не е разумно оценката на въздействието да се основава върху подобна цифра. 
Необходима е обща оценка на въздействието преди определянето на стойност и дата 
за дългосрочната цел.

Изменение 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 145 g СО2/km, 
като се започне през 2025 г. по 
икономически ефективен начин, 
както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и неговата 
оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
по целесъобразност, представя 
предложение за изменение на 
настоящия регламент по начин, 
който е възможно най-неутрален от 
гледна точка на конкуренцията и 
който се характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за 
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски 
превозни средства в сравнение с пътническите автомобили, както и необходимите 
по-дълги развойни и производствени цикли, постигането на дългосрочната цел от 135 
g/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 
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средства (например клас III). В първото проучване, осъществено от името на 
Комисията, се посочва целта от 160g/km като амбициозна, но осъществима цел за 
намаляване на емисиите на CO2.

Изменение 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В срок до 1 януари 2013 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфични емисии на СО2, посочени в 
приложение I, както и на дерогациите 
по член 10, с цел да определи:

 В срок до 1 януари 2013 г. Комисията 
извършва оценка на изпълнението на 
целите за специфични емисии на СО2, 
посочени в приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с цел да 
определи:

Or. en

Обосновка

За производителите трябва да бъде гарантирана сигурност на инвестициите, с оглед 
постигане на целта за 2020 г.

Изменение 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1–  тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието, и

условията за постигане на 
дългосрочната цел от 150 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието, и

Or. de
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Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите 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 в 
управлявания срок не е реалистично. Целта от 150g CO2/km е амбициозна, но 
постижима.

Изменение 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1–  тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– да установи дали дългосрочната цел 
от 135 g CO2/km до 2020 г  и 
дългосрочна цел от 160 g CO2/km до 
2025 г. могат да бъдат постигнати по 
икономически ефективен начин въз 
основа на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

Or. de

Обосновка

Определянето на точни стойности на дългосрочни цели и включването на леките 
търговски транспортни средства от категория N2 и M2 в обхвата на настоящия 
регламент трябва да бъде подложено на оценка за осъществимост, която първо 
следва да бъде потвърдена от оценка на въздействието. 

Изменение 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
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начин, чиято постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието, и

начин, чиято постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието, и

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 транспортните разходи за 
стопанските организации.    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 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 160 g CO2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин, и

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive enironmental 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 
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of specific vehicle Classes (e.g. Class III). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Изменение 258
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 160 g СО2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин, и

Or. en

Обосновка

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Изменение 259
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на – условията за постигане на 
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дългосрочната цел от 135 g CO2/km до
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

дългосрочната цел от 160 g СО2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин, и

Or. en

Обосновка

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

Изменение 260
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g СО2/km, 
като се започне през 2025 г., по 
икономически ефективен начин, и

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел от 135 g/km през 2020 г. е нереалистична и е 
неразумно оценката на въздействието да се основава на тези цифри. Необходима е 
обща оценка на въздействието преди определянето на стойност и дата за 
дългосрочната цел.
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Изменение 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, и

Or. en

Изменение 262
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, и

Or. en

Изменение 263
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, както и

-условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефекти1ен 
начин; и

Or. en

Обосновка

От съществено значение е посочените цели да са правно обвързващи и окончателни. 
Ако целите за намаляване на емисиите от настоящия регламент са предмет на 
потвърждение на постижимостта, производителите не биха разполагали със 
сигурност за инвестиране и планиране.

Изменение 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, и

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 
в размер на 125 g CO2/km се подкрепя от оценката на въздействието, направена от 
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Комисията, и представлява силен сигнал за производителите, налагащ обновяване на 
техния парк от микробуси.

Изменение 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието, и

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 125 g CO2/km до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин, и

Or. en

Изменение 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на този преглед и на 
нейната оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,

 Въз основа на оценката и на нейната 
оценка на въздействието, която включва 
цялостна оценка на въздействието върху 
автомобилната промишленост и върху 
зависимите от нея промишлени сектори, 
Комисията

Or. en

Изменение 267
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въз основа на този преглед и на 
нейната оценка на въздействието, 
която включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,

 Въз основа на този преглед Комисията, 
когато е уместно,

Or. en

Обосновка

От съществено значение е посочените цели да са правно обвързващи и окончателни. 
Ако целите за намаляване на емисиите от настоящия регламент са предмет на 
потвърждение на постижимостта, производителите не биха разполагали със 
сигурност за инвестиране и планиране.

Изменение 268
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.

заличава се

Or. en

Обосновка

От съществено значение е посочените цели да са правно обвързващи и окончателни.
Ако целите за намаляване на емисиите от настоящия регламент са предмет на 
потвърждение на постижимостта, производителите не биха разполагали със 
сигурност за инвестиране и планиране.
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Изменение 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– представя предложение за изменение 
на настоящия регламент по начин, който 
е възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и който се
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.

– представя предложение за изменение 
на настоящия регламент по начин, който 
е възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията, характеризира 
се със социална справедливост и 
устойчивост и е в съответствие с 
целта на ЕС за намаляване на 
емисиите с 80-90% 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. Най-новите цели на ЕС следва да бъдат взети 
предвид при преразглеждането на настоящото законодателство.

Изменение 270
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2–  тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– представя предложение за изменение 
на настоящия регламент по начин, който 
е възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.

– представя предложение за изменение 
на настоящия регламент по начин, който 
е възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост и 
съответства на целта на ЕС за 
намаляване на емисиите с 80-95% до 
2050 г. в сравнение с равнищата от 
1990 г.

Or. de



PE442.834v01-00 72/98 AM\817674BG.doc

BG

Обосновка

Важно е да се подчертае, че настоящото законодателство е част от стратегията 
на ЕС за борба с изменението на климата. Ако се одобри целта от 135g/km, това 
също следва да стане част от ангажимента на ЕС във връзка с климата. Целта за 
намаляване на емисиите беше подчертана отново на Европейския съвет на 11 март 
2010 г. 

Изменение 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент по 
начин, който е възможно най-неутрален 
от гледна точка на конкуренцията и 
който се характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.

– приема подробни правила относно 
условията за прилагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се характеризира 
със социална справедливост и 
устойчивост.

Or. en

Изменение 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2–  тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

- представя предложение за 
включване в регламента на превозни 
средства от категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 с оглед на 
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715/2007. дългосрочната цел от 2020 г..

Or. de

Обосновка

Определянето на точни стойности на дългосрочни цели и включването на леките 
търговски транспортни средства от категория N2 и M2 в обхвата на настоящия 
регламент трябва да бъде подложено на оценка за осъществимост, която първо 
следва да бъде потвърдена от оценка на въздействието. 

Изменение 273
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в регламента на превозни 
средства от категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Обосновка

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.
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Изменение 274
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в регламента на превозни 
средства от категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Обосновка

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Изменение 275
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 

– определя условията за евентуално 
включване в регламента на превозни 
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категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

средства от категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Изменение 276
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел

Or. en

Изменение 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно
регулаторната процедура с 

 Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с
процедурата по регулиране, посочена в 
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упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 3

член 13, параграф 2, ако тази 
процедура е съвместима с изменените 
Договори.

Or. en

Изменение 278
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 3

Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Изменение 279
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предвидени да променят Европейската комисия внася 
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несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 3

предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Изменение 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 3

Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 281
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 3

Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 282
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 145 g СО2/km, 
като се започне през 2025 г., по 
икономически ефективен начин, и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и неговата 
оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
по целесъобразност, представя 
предложение за изменение на 
настоящия регламент по начин, 
който е възможно най-неутрален от 
гледна точка на конкуренцията и 
който се характеризира със социална 
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справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за 
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски 
превозни средства в сравнение с пътническите автомобили, както и необходимите 
по-дълги развойни и производствени цикли, постигането на дългосрочната цел от 135 
g/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 160g/km като амбициозна, но осъществима цел за 
намаляване на емисиите на CO2.

Изменение 283
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 145 g СО2/km, 
като се започне през 2025 г., по 
икономически ефективен начин, и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и на 
нейната оценка на въздействието, 
която включва цялостна оценка на 
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въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския Съвет 
относно мерките, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive enironmental 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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Изменение 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 

заличава се
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регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Определянето на точни стойности на дългосрочни цели и включването на леките 
търговски транспортни средства от категория N2 и M2 в обхвата на настоящия 
регламент трябва да бъде подложено на оценка за осъществимост, която първо 
следва да бъде потвърдена от оценка на въздействието. 

Изменение 285
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва 
преглед на метода за определяне на 
специфичните емисии на CO2 от
напълно комплектовани превозни 
средства в параграф 7 от част Б на 
приложение II и, ако е уместно,
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията създава 
процедура за изчисляване на 
представителни стойности за
емисиите на CO2 и масата на напълно 
комплектованите превозни средства за 
целите на мониторинга.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. Предложението на Комисията 
предвижда спазване на целта за CO2 от 2014 г. нататък. Напълно комплектованите 
превозни средства представляват около 15-16% от целия пазар на леки търговски 
превозни средства. Поради големия им пазарен дял и понастоящем неизвестното 
въздействие върху автомобилния парк на производителите на оригинално оборудване, 
трябва да се определи възможно най-скоро подходяща процедура за получаване на 
представителни стойности за емисиите на CO2 и масата на напълно 
комплектованите превозни средства.
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Изменение 286
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва 
преглед на метода за определяне на 
специфичните емисии на CO2 от
напълно комплектовани превозни 
средства в параграф 7 от част Б на 
приложение II и, ако е уместно,
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията създава 
процедура за изчисляване на 
представителни стойности за
емисиите на CO2 и масата на напълно 
комплектованите превозни средства за 
целите на мониторинга.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 от 2014 г. 
нататък. Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% 
от целия пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 287
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва 
преглед на метода за определяне на 
специфичните емисии на CO2 от 
напълно комплектовани превозни 
средства в параграф 7 от част Б на 
приложение II и, ако е уместно,
представя на Европейския парламент и 

7. До 2011 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за процедура за 
определяне на специфичните емисии 
на CO2 от напълно комплектовани 
превозни средства.
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на Съвета предложение за изменение на 
приложение II.

Or. de

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът за определяне на 
специфичните емисии на CO2 на напълно комплектованите превозни средства, 
посочен в предложението за регламент, не е подходящ и следва възможно най-бързо 
да предложи процедура за разглеждане.

Изменение 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва 
преглед на метода за определяне на 
специфичните емисии на CO2 от
напълно комплектовани превозни 
средства в параграф 7 от част Б на 
приложение II и, ако е уместно,
представя на Европейския парламент
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията създава 
процедура за изчисляване на 
представителни стойности за
емисиите на CO2 и масата на напълно 
комплектованите превозни средства за 
целите на мониторинга.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 от 2014 г. 
нататък. Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% 
от целия пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.



PE442.834v01-00 84/98 AM\817674BG.doc

BG

Изменение 289
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва 
преглед на метода за определяне на 
специфичните емисии на CO2 от
напълно комплектовани превозни 
средства в параграф 7 от част Б на 
приложение II и, ако е уместно,
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията създава 
процедура за изчисляване на 
представителни стойности за
емисиите CO2 и масата на напълно 
комплектованите превозни средства за 
целите на мониторинга.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 от 2014 г. 
нататък. Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% 
от целия пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Изменение на Директива 92/6/ЕИО

Директива 92/6/ЕИО1 на Съвета се 
изменя, считано от …*, както 
следва:
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(1) Член 1 се заменя със следното:
„За целите на настоящата 
директива „моторно превозно 
средство” означава превозно средство 
с двигател за задвижване, което 
принадлежи към категория M2, M3, 
N1, N2 или N3, предназначено е да се 
движи по шосе, има най-малко 
четири колела и е така конструирано, 
че да достига максимална скорост, 
която надвишава 25 km/h.” 
Категориите M2, M3, N1, N2 и N3 се 
тълкуват съгласно определението в 
приложение II към Директива 
70/156/ЕИО (*).”
(2) Член 2, алинея първа се заменя със 
следното:
„Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, така че 
моторните превозни средства от 
категориите N1, N2, M2 и M3, 
посочени в член 1, да могат да се 
движат по шосе, само ако са 
оборудвани с устройство за 
ограничаване на скоростта, което е 
регулирано така, че скоростта им да 
не може да надвишава 100 км/ч.”.
____________
*ОВ: една година след датата на влизането в 
сила на настоящия регламент.

____________
1 ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27.

Or. en

Изменение 291
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а – първи ред 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2017 г.: а) считано от 2012 г. до 2017 г.:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а) - първи ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано 2014 г. до 2017 г.: а) считано 2015 г. до 2017 г.:

Or. de

Обосновка

В съответствие с изменението на началната дата за въвеждане през 2015 г. 

Изменение 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а – първи ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано 2014 г. до 2017 г.: а) считано 2014 г. до 2017 г.:

Or. en
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Изменение 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а – втори ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 примерни специфични емисии на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

 примерни специфични емисии на CO2 = 
165 + a × (M – M0)

Or. en

Обосновка

За да се увеличи сигурността на инвестициите, следва да е налице правна сигурност 
за дългосрочната цел за 2020 г.

Изменение 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а – първи ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 примерни специфични емисии на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

 примерни специфични емисии на CO2 = 
160 + a × (M – M0)

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.
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Изменение 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а – втори ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

примерни специфични емисии на CO2
= 175 + a × (M – M0)

 специфични емисии на CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Or. en

Изменение 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) считано от 2018 г.: заличава се
примерна специфична емисия на CO2
= 175 + a × (M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
a = 0,093

Or. en

Обосновка

Консултантът на Комисията посочи, че вероятността от увеличаване на масата се 
разглежда в много по-малка степен в случая на леките търговски превозни средства, 
отколкото за компютрите, защото увеличаването на средната маса води до 
значително увеличение на разходите за постигането на целта. Освен това, 
прилагането на корекция на масата през 2018 г. и след това веднъж на всеки 3 години 
води до често адаптиране на целта, което не съответства на потребностите на 
производителите на микробуси във връзка със срока за реагиране. Следователно 
увеличаването на автономната маса не трябва да се взема предвид.
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Изменение 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б – втори ред 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 примерни специфична емисия на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

 примерни специфична емисия на CO2 = 
160 + a × (M – M0)

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 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква б а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) От 2020 г.:
примерна специфична емисия на CO2
= 125 + a × (M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg) или друг показател за 
полезност, приет съгласно член 12, 
параграф 4
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
а = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 4
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Or. en

Изменение 300
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

Or. en

Изменение 301
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.
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Изменение 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

Or. en

Изменение 303
Matthias Groote

Предложение за регламент
Приложение 2 – дял A – точка 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) типа, варианта и версията му; б) типа, варианта и версията му, 
включително на напълно 
комплектованите автомобили,

Or. de

Обосновка

Компромисното предложение на Комисията относно напълно комплектованите 
превозни средства не е достатъчно ясно и би могло да насърчи производителите да 
преминат към производство на напълно  комплектовани превозни средства. Трябва да 
бъдат въведени предпазни клаузи, като например проверка, която да установи, колко 
висок е делът на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 304
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – уводна част 



PE442.834v01-00 92/98 AM\817674BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

Or. en

Изменение 305
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.

Изменение 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
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в част Б, за всеки производител: в част Б, за всеки производител:

Or. en

Изменение 307
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – буква г – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за всяка версия от всеки вариант на 
всеки тип ново леко търговско превозно 
средство:

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграф 1.

Изменение 308
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – буква г – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) специфичните емисии на CO2; ii) специфичните емисии на CO2 и 
частта на намалението на емисиите 
в резултат от новаторски 
технологии съгласно член 11;

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с 
прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.
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Изменение 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие А – точка 3 – буква г – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) специфичните емисии на CO2; ii) специфичните емисии на CO2 и 
частта на намалението на емисиите 
в резултат от новаторски 
технологии съгласно член 11;

Or. en

Изменение 310
Matthias Groote

Предложение за регламент
Приложени 2 – дял Б – точка 4 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разпределение по версии на нови 
леки търговски превозни средства

4. Разпределение по версии на нови 
леки търговски превозни средства, 
включително по дял на напълно 
комплектовани превозни средства

Or. de

Обосновка

Компромисното предложение на Комисията относно напълно комплектованите 
превозни средства не е достатъчно ясно и би могло да насърчи производителите да 
преминат към производство на напълно комплектовани превозни средства. Трябва да 
бъдат въведени предпазни клаузи, като например проверка, която да установи, колко 
висок е делът на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 311
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие Б – точка 6 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Теглото на полезния товар на 
превозното средство се определя като 
разликата между технически 
възможната максимална маса с товар в 
съответствие с приложение III към 
Директива 2007/46/ЕО и масата на 
превозното средство.

 Теглото на полезния товар на 
превозното средство се определя като 
разликата между технически 
възможната максимална маса с товар, 
посочена в сертификата за 
съответствие и определена в раздел 
2.8 на приложение I към Директива 
2007/46/ЕО, в съответствие с 
приложение III към Директива 
2007/46/ЕО и масата на превозното 
средство.

Or. en

Обосновка

С цел по-добро съответствие с Директива 2007/46/ЕО.

Изменение 312
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие Б – точка 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Специфични емисии за напълно 
комплектовани превозни средства

заличава се

Специфичните емисии на напълно 
комплектованите превозни средства 
се определят в съответствие с 
Директива 2004/3/ЕО. Когато тази 
стойност не е налична, 
специфичните емисии на дадено 
напълно комплектовано превозно 
средство се приравняват към най-
високата стойност на специфичните 
емисии на всички напълно 
комплектовани превозни средства, 
които са от същия тип превозни
средства като некомплектованото 
превозно средство, на което се базира 
комплектованото превозно средство, 
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и които са били регистрирани в ЕС 
през същата година на мониторинг, 
където „тип на превозното средство“ 
се определя в съответствие с член 3 
от Директива 2007/46/ЕО. Ако има 
повече от три различни стойности 
на специфични емисии на всички 
напълно комплектовани превозни 
средства, се използват вторите по 
обем специфични емисии.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение, тъй 
като първоначалното СОМ предложение не осигурява действащо решение.

Изменение 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие Б – точка 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичните емисии на напълно 
комплектованите превозни средства 
се определят в съответствие с 
Директива 2004/3/ЕО. Когато тази 
стойност не е налична, 
специфичните емисии на дадено 
напълно комплектовано превозно 
средство се приравняват към най-
високата стойност на специфичните 
емисии на всички напълно 
комплектовани превозни средства, 
които са от същия тип превозни 
средства като некомплектованото 
превозно средство, на което се базира 
комплектованото превозно средство, 
и които са били регистрирани в ЕС 
през същата година на мониторинг, 
където „тип на превозното средство“ 
се определя в съответствие с член 3 
от Директива 2007/46/ЕО. Ако има 

 При превозни средства с многоетапно 
типово одобрение, производителят на 
напълно комплектованото превозно 
средство носи отговорност за цялото 
превозно средство. Може да се окаже 
необходимо за регистриране на 
ключовите параметри, свързани с 
емисии на CO2 и контролното тегло 
на превозното средство съгласно 
настоящия регламент, 
производителите на 
некомплектовани превозни средства  
да поемат отговорността за 
постигане на целите във връзка с 
емисиите на CO2 на настоящия 
регламент. При това на 
производителя на 
некомплектованото превозно 
средство не могат да се налагат 
допълнителни тежести. 
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повече от три различни стойности 
на специфични емисии на всички 
напълно комплектовани превозни 
средства, се използват вторите по 
обем специфични емисии.

Производителят на напълно 
комплектованото превозно средство 
изпраща контролното тегло на 
напълно комплектованото превозно 
средство, и или стойностите на 
емисиите на CO2 на напълно 
комплектованото превозно средство -
когато разполага с тях – или 
стойностите на емисиите на CO2 на 
ненапълно комплектованото превозно 
средство, одобрени във връзка с 
контролното тегло на 
комплектованото превозно средство, 
на наблюдаващите органи 
(производителя на ненапълно 
комплектованото превозно средство, 
Комисията и националните 
одобряващи органи).
Комисията прави необходимото за 
този процес адаптиране на 
Директива 2007/46/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, създаваща 
рамка за одобряване на моторни 
превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства (Рамкова 
директива)1 до 31 декември 2011 г. За 
да се гарантира валидността на този 
процес, Комисията следва да 
валидира, а когато е необходимо да 
адаптира процеса през първата 
календарна година след влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Превозните средства с многоетапно 
типово одобрение могат да бъдат 
напълно интегрирани в процеса на 
постигане на определените цели едва 
след влизането в сила на 
измененията, свързани с това 
адаптиране.
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1 ОВ. L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не отчита изискванията, свързани с одобрението на 
ненапълно комплектовани превозни средства  и съществуващите търговски връзки 
между производителите на ненапълно и напълно комплектовани превозни средства.
Правилното интегриране на  стойностите на CO2 и контролното тегло на 
напълно/ненапълно комплектованите превозни средства не трябва да води до 
прехвърлянето на прекомерни тежести върху производителите на ненапълно 
комплектовани превозни средства.


