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Изменение 12
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2011 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
търговски превозни средства като част 
от цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства от 
Комисията се изисква да извърши 
преглед на условията за постигане на 
целта от 147g/km до 2020 г., при 
условие че осъществимостта ѝ бъде 
потвърдена, включително по отношение 
на формулите в приложение I и 
дерогациите по член 11. Предложението 
за изменение на регламента следва да 
бъде формулирано по начин, който е 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и допринася за 
социалната справедливост и 
устойчивостта.

(1) Съгласно член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2011 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
търговски превозни средства като част 
от цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства от 
Комисията се изисква да извърши 
преглед на условията за постигане на 
целта от 128 g/km до 2020 г., при 
условие че осъществимостта ѝ бъде
потвърдена, включително по отношение 
на формулите в приложение I и 
дерогациите по член 11. С оглед на 
развитието на технологиите, следва 
да бъде поставена по-амбициозна цел 
от 128 g/km за 2020 г. Освен това 
целта от 128 g/km би съответствала 
на 27 % намаление, което ще бъде 
постигнато по отношение на 
емисиите на CO2 от нови леки 
пътнически автомобили съгласно 
посоченото в Регламент (ЕО) № 
443/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 година за 
определяне на стандарти за емисиите 
от нови леки пътнически автомобили 
като част от цялостния подход на 
Общността за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварните 
превозни средства1. Предложението за 
изменение на регламента следва да бъде 
формулирано по начин, който е 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и допринася за 
социалната справедливост и 
устойчивостта.
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________________
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията цел за 2020 г. съответства на целта за ограничаване 
на емисиите с 16 % до 2015 г. за леките търговски превозни средства. За леките 
пътнически автомобили целта за 2020 г. съответства на ограничаване на емисиите с 
27 %. Целта за леките търговски превозни средства следва да бъде 128 g CO2/km, 
така че да е също толкова амбициозна, независимо от вида на превозното средство.

Изменение 13
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Леките търговски превозни 
средства са едни от най-бързо 
разрастващите се източници на 
емисии на парникови газове от 
транспорт. Между 1995 г и 2010 г. 
тези емисии са се увеличили с 26 % и в 
момента възлизат на 8 % от 
емисиите от автомобилния 
транспорт. Поставянето на по-
далечна цел от 85 g/km през 2025 г. 
всъщност трябва да гарантира 
предвидима политическа рамка за 
производителите на превозни 
средства в рамките на необходимите 
продължаващи подобрения на 
горивната ефективност на 
превозните средства след 2020 г. и в 
съответствие с декарбонизирането 
на транспортния сектор като част 
от целите на Съюза по отношение на 
климата.

Or. en
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Изменение 14
Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Регламент (ЕС) № 510/2011 
определя стандарти за емисиите на 
CO2 от нови леки търговски превозни 
средства. Тъй като съществува пряка 
връзка между емисиите на CO2 и 
разхода на гориво, този регламент 
има важно въздействие върху 
използващите леки търговски 
превозни средства, които често са 
малки предприятия и автопаркове. С 
оглед на тежестта, свързана с 
повишаващите се разходи за гориво, 
стандартите, определени в този 
регламент, също така имат за цел да 
намалят консумацията и разходите 
за гориво за собствениците на леки 
търговски превозни средства по 
икономически ефективен начин.

Or. en

Обосновка

Важно е да се цели намаляване на емисиите на СО2 и на разхода на гориво. Тъй като 
горивото е все по-важен разход за предприятията, който обикновено представлява 
една трета от разходите на предприятието, удачно е, че този регламент се стреми 
да намали разхода на гориво по икономически ефективен начин. 

Изменение 15
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
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спрямо целта от 147 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2007 г. за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, както 
и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии.

спрямо целта от 128 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2007 г. за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, както 
и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията цел за 2020 г. съответства на целта за ограничаване 
на емисиите с 16 % до 2015 г. за леките търговски превозни средства. За леките 
пътнически автомобили целта за 2020 г. съответства на ограничаване на емисиите с 
27 %. Целта за леките търговски превозни средства следва да бъде 128 g CO2/km, 
така че да е също толкова амбициозна, независимо от вида на превозното средство.

Изменение 16
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 147 g CO2/km
емисиите на CO2 следва да продължат 
да се измерват в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2007 г. за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта за 2020 г. емисиите на CO2
следва да продължат да се измерват в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2007 г. за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
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до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, както 
и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии.

до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства, както 
и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии. Въпреки това 
извършените от Комисията 
изследвания сочат, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 
регламент, не са предотвратили 
засиленото използване от страна на 
производителите на възможностите 
за гъвкавост, което доведе до 
твърдения за намаляване на емисиите 
на CO2, които не се дължат на 
технологически подобрения и не 
могат да бъдат постигнати при 
действително движение по 
пътищата. Поради това 
Регламент (ЕО) № 715/2007 следва да 
бъде преразгледан спешно, за да се 
гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват по подходящ 
начин действителното поведение на 
превозните средства по отношение 
на емисиите на CO2. Това 
преразглеждане следва, наред с 
другото, да се отнася до 
възможностите за гъвкавост, 
произтичащи от използването на 
предварително определени условия на 
натоварване и от горната граница на 
инерционната среда.

Or. en

Изменение 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
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спрямо целта от 147 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии.

спрямо целта от 147 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии. Въпреки 
това извършените от Комисията 
изследвания сочат, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 
регламент, не са предотвратили 
засиленото използване от страна на 
производителите на  възможностите 
за гъвкавост, което доведе до 
твърдения за намаляване на емисиите 
на CO2, които не се дължат на 
технологически подобрения и не 
могат да бъдат постигнати при 
действително движение по 
пътищата. Във връзка с това 
Регламент (ЕС) № 715/2007 и Новият 
европейски цикъл на движение 
(NEDC) следва да бъдат незабавно 
изменени най-късно до края на 2014 г., 
за да се гарантира, че процедурите на 
изпитване отразяват по подходящ 
начин емисиите на СО2, образувани 
от действително движение по 
пътищата. Следващата стъпка 
следва да бъде включването на 
Световната процедура за изпитване 
на лекотоварните превозни средства 
(WLTP), която в момента се 
разработва под егидата на 
Икономическата комисия за Европа 
на Организацията на обединените 
нации, в правото на Съюза в най-
кратки срокове след нейното 
установяване. Комисията следва да 
обмисли дали съществува 
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необходимост от допълване на WLTP 
чрез вписване на допълнителни 
разпоредби при включването на 
процедурата в правото на Съюза, 
така че да се гарантира, че 
процедурите за изпитване отразяват 
по подходящ начин емисиите, 
образувани от действително 
движение по пътищата.

Or. de

Обосновка

Потребителите следва да могат да разчитат на разходните показатели, посочени от 
производителите. Настоящият цикъл на изпитване предлага богата гама от 
възможности за гъвкавост, но не отговаря на реалността. WLTP ще внесе 
подобрения, но ще отнеме още време преди да бъде завършена. Във връзка с това 
NEDC следва да бъде променен преди въвеждането на WLTP. Освен това следва да се 
обмисли комбинирането на WLTP с допълнителни разпоредби на ЕС, тъй като 
световният цикъл не може да отрази правилно ситуацията в ЕС.

Изменение 18
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Повечето промишлени сектори в 
Европейския съюз полагат огромни 
усилия за намаляване на емисиите на 
CO2 и повишаване на ефективността.
Производителите на леки търговски 
превозни средства трябва също да 
станат по-ефективни, за да 
постигнат амбициозните европейски 
цели по отношение на климата.

Or. en

Изменение 19
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) По-амбициозните цели за 
намаляване на емисиите на CO2 са 
осъществими, но производителите се 
нуждаят от правни насоки, за да 
инвестират в технологии за опазване 
на околната среда и икономия на 
гориво, без да трябва да понасят 
неблагоприятни за 
конкурентоспособността последици.

Or. en

Изменение 20
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на целта
от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
128 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на целта
от 128 g CO2/km до 2020 г.

Or. en
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Обосновка

Предложената от Комисията цел за 2020 г. съответства на целта за ограничаване 
на емисиите с 16 % до 2015 г. за леките търговски превозни средства. За леките 
пътнически автомобили целта за 2020 г. съответства на ограничаване на емисиите с 
27 %. Целта за леките търговски превозни средства следва да бъде 128 g CO2/km, 
така че да е също толкова амбициозна, независимо от вида на превозното средство.

Изменение 21
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на 
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Техническият анализ показва, че по-
строга цел би била технологично 
осъществима и икономически 
ефективна. Вследствие на 
гореизложеното целта за 2020 г. следва 
да бъде определена на 110 g CO2/km.

Or. en

Обосновка

Към момента на приемането на регламента разходите за постигането на целта от 
147 g CO2/km са били оценявани в размер между 2 000 и 8 800 евро. В изследването от 
2012 г. обаче, на което се основава оценката на въздействието за предложеното от 
Комисията преразглеждане на регламента, допълнителните разходи за постигане на 
цел от 147 g CO2/km са изчислени само на около 450 евро. В проучване на TNO от 
2012 г. се доказва, че целево равнище от 110 g CO2/km за микробуси е технологично 
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осъществимо и че допълнителните разходи ще се изплатят за по-малко от 4 години.

Изменение 22
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на 
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното по-
амбициозна цел за 2020 г. е както 
осъществима, така и икономически 
ефективна.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието, направена от Комисията, доказва, че предложената цел 
от 147 g  за 2020 г. не е достатъчно амбициозна, особено когато се сравнява с целта 
за леките пътнически автомобили. Една по-амбициозна цел би била технологично 
осъществима и би спестила средства на водачите на моторни превозни средства.

Изменение 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на 
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни
средства към момента също е намаляла. 
Една по-строга цел е както 
осъществима, така и икономически 
ефективна. Вследствие на 
гореизложеното целта за 2020 г. се 
определя на 128 g CO2/km. 

Or. en

Изменение 24
Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла.
В резултат на това целта за 2020 г.
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потвърждава осъществимостта на 
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

следва да бъде променена на 135 g 
CO2/km съгласно посоченото по-рано 
от Комисията в предложението й от 
2009 г.

Or. en

Обосновка

В 2009/0173 Комисията е предложила цел от 135 g CO2/km за нови леки търговски 
превозни средства. Предвид постигнатия от тогава насам напредък в развитието на 
двигателите става ясно, че това е една напълно основателна цел и постигането ѝ ще 
намали разходите на почти всяко предприятие, използващо превозни средства, в 
Европа.

Изменение 25
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
По-строга цел, равна на поставената 
в Регламент (ЕС) № 443/2009, е 
постижима и би била икономически 
ефективна в по-голяма степен. 
Вследствие на гореизложеното целта за 
2020 г. следва да се промени на
118 g CO2/km.

Or. fr
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Обосновка

118 g CO2/km за леки търговски превозни средства се равнява на 95 g CO2/km за нови 
пътнически автомобили.

Изменение 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Вследствие на гореизложеното се 
потвърждава осъществимостта на 
целта от 147 g CO2/km до 2020 г.

(3) Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато с по-ниски разходи в 
сравнение с прогнозите при предходния 
анализ, извършен преди приемането на 
Регламент (ЕС) № 510/2011. Освен това 
разликата между целта и средните 
стойности на специфичните емисии на 
CO2 от новите леки търговски превозни 
средства към момента също е намаляла. 
Една по-строга цел е както 
осъществима, така и икономически 
ефективна. Вследствие на 
гореизложеното целта за 2020 г. се 
определя на 125 g CO2/km.

Or. en

Изменение 27
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Автомобилната промишленост 
работи с дългосрочни планови цикли и 
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следва да бъде уведомена за бъдещите 
цели достатъчно време преди това. 
Въвеждането на цел от 95 g/km за 
2025 г. в Регламент (ЕС) № 510/2011 
осигурява сигурност във връзка с 
планирането и гарантира, че 
усилията за подобряване на 
ефективността на използване на 
горивото от новите леки търговски 
превозни средства продължават да се 
полагат и след 2020 г.

Or. en

Изменение 28
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) С оглед на високите разходи за 
научно-техническа и развойна 
дейност и единичната цена за 
производство на първите поколения 
превозни средства с най-ниски 
въглеродни емисии, е подходящо да се 
ускори и улесни процесът на 
въвеждането им на пазара на Съюза в 
началните им етапи на 
комерсиализация посредством 
отчитането на превозните средства, 
задвижвани с електричество и 
водород, като такива с нулеви емисии 
до 2025 г. . От друга страна, докато 
използването на определени 
алтернативни горива може да 
предложи значително намаляване на 
CO2 от гледна точка на жизнения 
цикъл, то е установено, че емисиите 
на CO2, възникващи от 
производството на алтернативните 
горива, може да са по-високи от тези 
на конвенционалните. Във връзка с 
това Комисията следва да въведе 
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показатели, които да вземат предвид 
емисиите на парникови газове нагоре 
по веригата, в периода след 2025 г.

Or. en

Изменение 29
Martin Callanan

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на полезността на превозното 
средство, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии не се прилагат по 
отношение на производителите, които 
отговарят за по-малко от 500 нови леки 
търговски превозни средства годишно.

(4) Предвид на непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
производители поради необходимостта 
да постигнат съответствие с целите за 
специфични емисии, определени въз 
основа на полезността на превозното 
средство, както и голямата 
административна тежест на процедурата 
за предоставяне на дерогации и 
незначителните ползи по отношение на 
избегнатите количества CO2 от 
превозните средства, продадени от тези 
производители, целта за специфични 
емисии и таксата за извънредно 
количество емисии не се прилагат по 
отношение на производителите, които 
отговарят за по-малко от 700 нови леки
търговски превозни средства годишно.

Or. en

Обосновка

Повишаването на минималните изисквания за изключване за производители на малки 
количества, регистриращи по-малко от 700 превозни средства на година (0,1 % от 
продажбите в ЕС и още по-малък пробег), ще намали административните тежести 
върху допустимите малки предприятия с около 25 000 евро до 2020 г., без да се 
компрометират ползите за околната среда, произтичащи от оставането в обхвата 
на регламента.
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Изменение 30
Sabine Wils

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Уместно е да се отбележи, че 
повишаващите се разходи за гориво се 
превръщат в основен проблем за 
предприятията в Съюза и че ЕС внася 
по-голямата част от нефта, който 
се използва в транспортния сектор, 
както и че намаляването на разхода 
на гориво би помогнало и на 
предприятията, и на Съюза чрез 
намаляване на зависимостта от 
нефта.

Or. en

Изменение 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В съответствие с водещата 
инициатива за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и за да 
продължи стимулирането на по-
нататъшното намаляване на 
емисиите на CO2 от леките 
търговски превозни средства, една 
стабилна цел от 105 g/km през 2025 г. 
би гарантирала, че усилията за 
подобряване на ефективността на 
използване на горивото от нови леки 
търговски превозни средства 
продължават и след 2020 г.

Or. en
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Обосновка

Една дългосрочна цел за 2025 г. ще осигури на производителите дългосрочна 
сигурност при планирането.

Изменение 32
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
трябва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г.

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това, по 
какъв начин може да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
следва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите и последиците от тях за 
развитието на икономически ефективна 
технология за намаляване на емисиите 
от CO2 при автомобилите. Поради това 
е желателно да се извърши преглед на 
тези аспекти и Комисията да представи 
доклад, както и, ако е целесъобразно, 
предложения за цели за периода след 
2020 г. Дългосрочните цели на ЕС за 
намаляване на емисиите зависят от 
сключването на споразумение на 
световно ниво за намаляване на 
емисиите на парникови газове.

Or. pl

Изменение 33
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
трябва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г.

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това, по 
какъв начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
следва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. При оценката на 
темповете за намаляване на 
емисиите следва да бъдат взети под 
внимание иновативните технологии 
или технологичните пакети. Поради 
това е желателно да се извърши преглед 
на тези аспекти и Комисията да 
представи доклад, както и, ако е 
целесъобразно, предложения за цели за 
периода след 2020 г.

Or. pt

Изменение 34
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това, по 
какъв начин следва да бъде изменен 
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настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
трябва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е 
желателно да се извърши преглед на 
тези аспекти и Комисията да 
представи доклад, както и, ако е 
целесъобразно, предложения за цели 
за периода след 2020 г.

настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
следва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите.

Or. fr

Изменение 35
Tadeusz Cymański

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
трябва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване 
на емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това, по 
какъв начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки 
следва да се основават на оценка на 
разходите за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г.
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и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г.

Or. pl

Изменение 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Европейската икономика ще 
продължи да бъде излагана на 
сериозни рискове, свързани с цените 
на енергията. Предвид на дългите 
срокове за научно-техническа и 
развойна дейност, от които се 
нуждаят производителите, в 
настоящия регламент е уместно да се 
постави цел за 2025 г. Въвеждането 
на цел от 100 g/km за 2025 г. е начин 
да се гарантира, че ефективността 
на използване на горивото от новите 
леки търговски превозни средства ще 
продължи да се подобрява и след 
2020 г. 

Or. en

Изменение 37
Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За засилване на 
конкурентоспособността на 
европейската автомобилна 
промишленост следва да се използват 
схеми за предоставяне на стимули 
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като приспадане на екологичните 
иновации и предоставяне на 
облекчения. Комисията следва да 
изчислява всяка година до каква 
степен цялостното прилагане на 
облекчения снижава равнището на 
целта и, ако това снижаване 
надхвърля 2 грама, тя следва да върне 
коефициентите за облекченията на 1.

Or. en

Обосновка

Предвид на високите разходи за научно-техническа и развойна дейност, суровини и 
производство, свързани с развитието на превозни средства със свръхниски въглеродни 
емисии, са необходими допълнителни стимули, които да насърчат производителите 
да започнат да доставят такива превозни средства по-рано отколкото биха го 
направили без тези стимули. Облекченията служат за това, но също така имат 
потенциала да подкопават целите. Поради това кумулативното снижаване на целите 
за 2020 г. трябва да се избегне, за да се предпази цялостното въздействие на 
облекченията върху околната среда.

Изменение 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Европейската икономика ще 
продължи да бъде излагана на 
сериозни рискове, свързани с цените 
на енергията. Предвид на дългите 
срокове за научно-техническа и 
развойна дейност, от които се 
нуждаят производителите, в 
настоящия регламент е уместно да се 
постави цел за 2025 г. Въвеждането 
на цел от минимум 100 g/km за 2025 г. 
е начин да се гарантира, че 
ефективността на използване на 
горивото от новите леки търговски 
превозни средства ще продължи да се 
подобрява и след 2020 г.
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Or. en

Изменение 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията направи оценка на 
наличието на данни за отпечатъка и 
неговото използване като показател
за полезност във формулите в 
приложение І. Тези данни са налице и 
потенциалното им използване бе 
разгледано в оценката на 
въздействието, въз основа на която бе 
направено заключението, че във 
формулата за 2020 г. като показател 
за полезност следва да се използва 
масата на превозното средство.

(9) Комисията следва да направи оценка 
на наличието на данни относно 
показателите за полезност, различни 
от масата на превозното средство, и 
използването им като показатели за 
полезност във формулите в 
приложение І.

Or. de

Обосновка

Използването на показатели за полезност, различни от масата на превозното 
средство, би противодействало на тенденцията за превръщане на превозните 
средства в изключително тежки и би насърчило производителите на олекотени 
модели, за които в момента няма стимули.

Изменение 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
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действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на гореизложеното 
в приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 443/2009 се определят гранични 
стойности на емисиите за 2020 г., 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008. При 
промяна на процедурите за изпитване 
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на гореизложеното 
в приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 443/2009 се определят гранични 
стойности на емисиите за 2020 г., 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008. Веднага 
след финализирането му обаче 
цикълът на изпитване следва да бъде 
включен в правото на Съюза. 
Комисията следва да обмисли дали 
съществува необходимост от 
допълване на WLTP чрез вписване на 
допълнителни разпоредби при 
включването на процедурата в 
правото на Съюза, така че да се 
гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват по подходящ 
начин емисиите, образувани от 
действително движение по 
пътищата. При промяна на 
процедурите за изпитване граничните 
стойности, определени в приложение I, 
следва да бъдат коригирани, за да се 
осигури съпоставима строгост по 
отношение на производителите и 
класовете превозни средства.

Or. de

Обосновка

Потребители следва да могат да разчитат на разходните показатели, посочени от 
производителите. Настоящият цикъл на изпитване предлага богата гама от 
възможности за гъвкавост, но не отговаря на реалността. WLTP ще внесе 
подобрения, но ще отнеме още време преди да бъде завършена. Освен това следва да 
се обмисли комбинирането на WLTP с допълнителни разпоредби на ЕС, тъй като 
световния цикъл не може да отрази правилно ситуацията в ЕС.
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Изменение 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на гореизложеното 
в приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 443/2009 се определят гранични 
стойности на емисиите за 2020 г., 
измерени в съответствие с Регламент
(ЕО) № 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008. При 
промяна на процедурите за изпитване
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на гореизложеното
и като се вземе предвид, че 
съществуващият цикъл на изпитване 
не отразява в достатъчна степен 
действителните емисии от леките 
автомобили и леките търговски 
превозни средства при движение по 
пътищата, от изключително 
значение е бързото разработване на 
подобрен цикъл на изпитване. Когато 
настоящите процедури за изпитване, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 443/2009, с който се 
определят гранични стойности на 
емисиите за 2020 г., измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, бъдат 
изменени, граничните стойности, 
определени в приложение I, следва да 
бъдат коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

Or. en
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Изменение 42
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия 
за Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на 
гореизложеното в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 443/2009 се 
определят гранични стойности на 
емисиите за 2020 г., измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008. При 
промяна на процедурите за изпитване 
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. В приложение I към 
Регламент (ЕО) № 443/2009 се 
определят гранични стойности на 
емисиите за 2020 г., измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008. При 
промяна на процедурите за изпитване 
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства. Преразгледаните процедури 
за изпитване следва да бъдат въведени 
най-късно до 1 януари 2016 г.

Or. fr

Обосновка

Настоящите процедури за изпитване не отразяват по подходящ начин 
действителното поведение на автомобилите по отношение на емисиите на CO2. Във 
връзка с това е необходимо да се посочи дата, до която следва да бъдат въведени 
новите процедури за изпитване.
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Изменение 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Новият европейски цикъл на 
движение предстои да бъде заменен с 
новия цикъл на изпитване WLTP 
(Световна хармонизирана процедура 
за изпитване на лекотоварни превозни 
средства) през 2014 г. За да се 
гарантира, че Регламент (ЕС) 
№ 510/2011 осигурява предвиденото 
намаляване на емисиите, 
процедурата за изпитване следва да 
бъде променена на WLTP от 2016 г. 
При прилагане на WLTP през 2016 г. за 
целите на настоящия регламент, 
граничните стойности, определени в 
приложение I, следва да бъдат 
коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост между 
циклите на изпитване.

Or. en

Обосновка

Новият цикъл WLTP следва да бъде прилаган от 2016 г., като замени настоящия нов 
европейски цикъл на движение.

Изменение 44
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Скоростта на пътните 
превозни средства оказва силно 
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влияние върху техния разход на гориво 
и емисиите на CO2. Освен това при 
липса на ограничаване на скоростта 
за леки търговски превозни средства е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни 
двигатели и свързаните с това 
слабости при условия на по-бавно 
шофиране. Поради това е 
целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета от 10 февруари 1992 година 
относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни 
средства в Общността с цел 
включване на леките търговски 
превозни средства, обхванати от 
настоящия регламент.
_______________
1 OВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27.

Or. en

Изменение 45
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 147 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007,
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 110 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и
мерките за прилагането му.
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Or. en

Изменение 46
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
120 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

Or. en

Обосновка

Извършената от Комисията оценка на въздействието сочи, че предложената цел от 
147 g за 2020 г. не е достатъчно амбициозна, особено когато се сравнява с целта за 
леките пътнически автомобили. Една по-амбициозна цел би била технологично 
осъществима и би спестила средства на водачите на моторни превозни средства.

Изменение 47
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
128 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
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съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията цел за 2020 г. съответства на целта за ограничаване 
на емисиите с 16 % до 2015 г. за леките търговски превозни средства. За леките 
пътнически автомобили целта за 2020 г. съответства на ограничаване на емисиите с 
27 %. Целта за леките търговски превозни средства следва да бъде 128 g CO2/km, 
така че да е също толкова амбициозна, независимо от вида на превозното средство.

Изменение 48
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
118 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

Or. fr

Обосновка

118 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства се равнява на 95 g CO2/km за 
нови пътнически автомобили.

Изменение 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 147 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 147 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложение ІII и ХІІ към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, UN/ECE 
R83-06 и UN/ECE R101, както са 
приложими на датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Версията на настоящия Регламент Евро 6 (NEDC/ECE R83 и ECE R101) следва да 
бъде актуализирана, за да се гарантира същото равнище на строгост на целите, 
определени понастоящем, независимо от предвижданите промени в процедурите и 
цикъла като такива.

Изменение 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 147 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007,
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 128 g 
CO2/km за средните емисии от нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007,
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.
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Or. en

Изменение 51
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
135 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

Or. en

Обосновка

В 2009/0173 Комисията е предложила цел от 135 g CO2/km за нови леки търговски 
превозни средства. Предвид на постигнатия от тогава насам напредък в развитието 
на двигателите става ясно, че това е една напълно основателна цел и постигането й 
ще намали разходите на почти всяко предприятие в Европа, използващо превозни 
средства.

Изменение 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 

2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
125 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
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регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.

Or. en

Изменение 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
минимум 100 g CO2/km за средните 
емисии на новия автопарк от леки 
търговски превозни средства, 
измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Изменение 54
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
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„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 85 
g CO2/km за средните емисии на новия 
автопарк от леки търговски превозни 
средства, измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Изменение 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 105 
g CO2/km за средните емисии на новия 
автопарк от леки търговски превозни 
средства, измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел за 2025 г. ще осигури на производителите дългосрочна 
сигурност при планирането.

Изменение 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
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Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 100 
g CO2/km за средните емисии на новия 
автопарк от леки търговски превозни 
средства, измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Изменение 57
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф: 
„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 95 
g CO2/km за средните емисии на новия 
автопарк от леки търговски превозни 
средства, измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Обосновка

Автомобилната промишленост работи с дългосрочни планови цикли и следва да бъде 
уведомена за бъдещите цели достатъчно време преди това. Въвеждането на цел от 
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95 g/km за 2025 г. в настоящия регламент осигурява сигурност във връзка с 
планирането и гарантира, че усилията за подобряване на ефективността на 
използване на горивото от новите микробуси продължават да се полагат и след 
2020 г.

Изменение 58
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
90 g CO2/km за средните емисии на 
новите леки търговски превозни 
средства, регистрирани в Съюза, 
измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за прилагането му, и приложение XII 
към Регламент (ЕО) № 695/2008.“

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да бъдат поставени дългосрочни цели за автомобилната
промишленост, за да се осигури определена степен на прозрачност.

Изменение 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2а) Считано от 2025 г., с настоящия 
регламент се определя цел за 
средните емисии от нови леки 
търговски превозни средства в 
диапазона между 100 g CO2/km и 
115 g CO2/km съгласно посоченото в 
член 13, параграф 1.“

Or. de

Обосновка

Важно е на ранен етап да се поставят целеви стойности, за да се предложи на 
промишлеността дългосрочна сигурност при планирането. В същото време обаче е 
трудно да се каже в момента точно каква целева стойност би била подходяща. 
Поради това е разумно да се посочи диапазонът, в който своевременно ще бъде 
поставена целта. Според много изследвания и експерти цели между 100 и 115 g CO2/ 
km са реалистични.

Изменение 60
Martin Callanan

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 500 нови леки търговски 
превозни средства, регистрирани в ЕС 
през предходната календарна година.“

„4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 700 нови леки търговски 
превозни средства, регистрирани в ЕС 
през предходната календарна година.“

Or. en
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Обосновка

Повишаването на минималните изисквания за изключване за производители на малки 
количества, регистриращи по-малко от 700 превозни средства на година (0,1 % от 
продажбите в ЕС и още по-малък пробег), ще намали административните тежести 
върху допустимите малки предприятия с около 25 000 евро до 2020 г., без да се 
компрометират ползите за околната среда, произтичащи от оставането в обхвата 
на регламента.

Изменение 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 5 се добавя следният 
параграф:
„Срокът на облекченията изтича на 1 
януари 2018 г.“

Or. de

Обосновка

Облекченията са въведени като временна мярка за улесняване и ускоряване 
въвеждането на превозни средства с най-ниски емисии. Запазването им би било в 
противовес на идеята, която се крие зад този временен подход, и би направило 
общата цел по-слабо амбициозна.

Изменение 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следното:
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„Член 5
Облекчения
При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2 /km или 50 % от стойността, 
зададена от неговата цел за 
специфични емисии, се отчита като:
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.,
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.,
— 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2016 г.,
— 2 леки търговски превозни средства 
през 2017 г.“

Or. en

Обосновка

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Изменение 63
Carl Schlyter
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 5 се заличава.

Or. en

Обосновка

Облекченията снижават целите за специфичните емисии на производителите чрез 
предоставяне на емисионни квоти за продажбата на превозни средства с емисии под 
50 g CO2/km. Фактът, че понастоящем в регламента електрическите превозни 
средства са считани за превозни средства с нулеви емисии, вече е значителен стимул, 
тъй като емисиите на електрическите превозни средства, изчислени по метода well-
to-wheel (по цялата верига — от източника на гориво до потребителя), са значително 
по-високи от 0 g CO2/km. Облекченията засилват изкривяването на средните 
специфични емисии от CO2, като застрашават екологичната цялост.

Изменение 64
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения
При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km се отчита като:
— 1 леко търговско превозно средство 
от 2014 г.“

Or. en
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Обосновка

Облекченията отслабват строгостта на регламента. Освен това за никакви 
електромикробуси не се изисква да отговарят на равнищата на целите за 2020 г., 
които се обсъждат за леките търговски превозни средства както за 2017 г., така и 
за 2020 г. Във връзка с това облекченията следва да бъдат премахнати от настоящия 
регламент.

Изменение 65
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения
1. При изчисляване на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km се отчита като:
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.,
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.,
— 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2016 г.,
— 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2017 г.,
— 1 леко търговско превозно средство 
от 2018 г.“
За периода на схемата за облекчения 
максималният брой нови леки 
търговски превозни средства със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km, който трябва да бъде взет 
предвид при прилагане на 
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коефициентите, посочени в първия 
параграф, не превишава 25 000 леки 
търговски превозни средства на 
производител.
2. Комисията изчислява дали общият 
размер на облекченията засяга 
равнището на целта, посочена в член 
1, до 28 февруари всяка предходна 
календарна година, считано от 
годината на влизане в сила на 
настоящия регламент. Ако тази цел 
се снижи с над 2 g CO2/km, 
коефициентите, посочени в член 5 и в 
параграф 1 от него, се връщат 
обратно на 1 леко търговско превозно 
средство за съответната година.“ 

Or. en

Обосновка

Предвид високите разходи за научно-техническа и развойна дейност, суровини и 
производство, свързани с развитието на превозни средства със свръхниски въглеродни 
емисии, са необходими допълнителни стимули, които да насърчат производителите 
да започнат да доставят такива превозни средства по-рано отколкото биха го 
направили без тези стимули. Облекченията служат за тази цел, но също така имат 
потенциала да подкопаят целта за 2020 г. Поради това кумулативното снижаване на 
целите за 2020 г. трябва да се избегне, за да се предпази цялостното въздействие на 
облекченията върху околната среда.

Изменение 66
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения
При изчисляване на средните 
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специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km или 50 % от стойността, 
зададена от неговата цел за 
специфични емисии, се отчита като:
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.,
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.,
— 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2016 г.,
— 2 леки търговски превозни средства 
от 2017 г.“

Or. en

Обосновка

Облекченията са ефективен инструмент в подкрепа на технологиите за намаляване 
на емисиите на CO2. Въпреки това в момента ситуацията на пазара е несигурна, 
поради което е необходимо да се внесе известна гъвкавост.

Изменение 67
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Добавя се следният член:
„Член 5а
Устройства за ограничаване на 
скоростта
Считано от 1 януари 2014 г. и през 
следващите календарни години всеки 
производител на леки търговски 
превозни средства оборудва леките 
търговски превозни средства, които 
произвежда, с устройства за 
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ограничаване на скоростта до 
максимална скорост от 120 км/ч.“

Or. en

Обосновка

Устройствата за ограничаване на скоростта са много добър икономически 
ефективен начин за намаляване на разхода на гориво и биха дали възможност на 
производителите да изпълнят целите за намаляване на емисиите, посочени в 
настоящия регламент, на много по ниска цена.

Изменение 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Добавя се следният член:
„Член 5а

Устройства за ограничаване на 
скоростта
До 2015 г. се въвеждат устройства за 
ограничаване на скоростта с цел 
ограничаване на максималната 
скорост на новопроизведените леки 
търговски превозни средства от 
категория N1 до 100 км/ч.

Or. en

Изменение 69
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Добавя се следният член:
„Член 5а

Устройства за ограничаване на 
скоростта

Считано от 1 януари 2015 г. 
максималната скорост на новите
превозни средства от категория N1 се 
ограничава до 90 км/ч чрез 
задължителните устройства за 
ограничаване на скоростта.“

Or. en

Обосновка

Скоростта на всички товарни превозни средства в ЕС се ограничава. Изключването 
на микробусите от ограничаването на скоростта води до нелоялна конкуренция 
между лекотоварните камиони и тежкотоварните микробуси, което създава 
социални нарушения, както и извънредно количество емисии и опасно движение по 
пътищата.

Изменение 70
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„4a. Когато в резултат от 
проверката на съответствието на 
производството държава членка 
установи в съответствие с член 12, 
параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, 
че емисиите на CO2 за серийно 
превозно средство се отклоняват 
значително от одобрения тип, 
отклонението се докладва на 
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Комисията заедно с конкретните 
данни, посочени в приложение ІІ към 
настоящия регламент.
Специфичните емисии на CO2 за типа 
превозно средство, за което е 
установено отклонението, се 
коригират по съответен начин при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 през 
следващата календарна година.“

Or. en

Изменение 71
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
„При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на CO2, 
постигнато чрез използване на 
иновативни технологии. Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за 
специфичните емисии на 
производител може да бъде до 3 g 
CО2/km.”

Or. fr

Изменение 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3а (нова)
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Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
иновативни технологии или 
съчетание от иновативни 
технологии („иновативен 
технологичен пакет”). Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за 
специфичните емисии на 
производител може да бъде до 7 g 
CО2/km.”

Or. en

Изменение 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 12, параграф 2 
встъпителната част се заменя със 
следното:
„Комисията приема подробни 
разпоредби относно процедура за 
одобряване на такива иновативни 
технологии или иновативен 
технологичен пакет до 31 декември 
2013 г. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2 от 
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настоящия регламент. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
443/2009, и се основават на следните 
критерии за иновативни 
технологии:“

Or. en

Изменение 74
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г.
Комисията извършва преглед на целите
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия 
регламент с оглед определянето на 
цели за емисиите на CO2 за нови леки 
търговски превозни средства за 
периода след 2020 г.

В срок до 1 януари 2015 г. Комисията 
извършва преглед на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
член 1, параграф 3 с оглед определяне 
на:

— условията за постигане на 
дългосрочната цел от 105 g CO2/km до 
2025 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието; и

— аспектите на изпълнението на 
тази цел, включително таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и на 
оценката на въздействието, 
включваща цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната
промишленост и потребителите на 
леки търговски превозни средства, 
Комисията представя предложение 
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за изменение на настоящия 
регламент в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура, по начин, който е 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и допринася 
за социалната справедливост и 
устойчивостта.

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел за 2025 г. ще осигури на производителите дългосрочна 
сигурност при планирането.

Изменение 75
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за 
емисиите на CO2 за нови леки 
търговски превозни средства за 
периода след 2020 г.

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва подробно 
проучване на целта от 85g CO2/km за 
2025 г., включително на целите за 
специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент, 
за да удостовери дали целта се 
доказва като удачна, или е обосновано 
поставянето на по-ниска цел, предвид 
на използването на технологии с 
ниски емисии и тяхното развитие 
или промени в целите на политиките 
по отношение на климата. Като 
част от това проучване Комисията 
докладва относно показателя за 
полезност, за да се разграничат 
целите за специфичните емисии и 
може, по целесъобразност, да 
отправи предложения за замяна на 
тежестта с друг по-подходящ 
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показател за полезност.

Or. en

Изменение 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г.
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г.

В срок до 31 декември 2015 г.
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г.
Целите за емисиите за периода след 
2020 г. се установяват с оглед на 
новите процедури за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно параграф 3. 
Тези нови процедури се определят и 
прилагат до 31 декември 2014 г.

Or. en

Изменение 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
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оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г.

оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г. Целта 
на този преглед е да се постави цел за 
средните стойности на емисиите за 
автопарка от нови леки превозни 
средства за периода след 2025 г., 
която попада в диапазона от 100 до 
115 g CO2/ km. Въз основа на този 
преглед, който включва обща оценка 
на въздействието върху 
автомобилната промишленост и 
зависимите от нея отрасли, 
Комисията по целесъобразност прави 
предложение за изменение на 
настоящия регламент по 
икономически ефективен начин и 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и който 
гарантира постигането на 
дългосрочните цели на Съюза в 
борбата срещу изменението на 
климата.

Or. de

Обосновка

Важно е на ранен етап да се поставят целеви стойности, за да се предложи на 
промишлеността дългосрочна сигурност при планирането. В същото време обаче е 
трудно да се каже в момента точно каква целева стойност би била подходяща. 
Поради това е разумно да се посочи диапазонът, в който своевременно ще бъде 
поставена целта. Според много изследвания и експерти цели между 100 и 115 g CO2/ 
km са реалистични.

Изменение 78
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г. В срок до 31 декември 2014 г. 
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Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г.

Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г. за 
постигане целта от 90g CO2/km през 
2025 г.

Or. fr

Изменение 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски 
превозни средства за периода след
2020 г.

Най-рано до 2017 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г. и 
не преди новите цикли и процедури за 
изпитване да бъдат напълно 
определени и въведени, а първите 
резултати — оценени.

Or. en

Обосновка

Дата за предлагане на целите след 2020 г. изглежда твърде ранна, тъй като новият 
цикъл на изпитване, включително съответните процедури, няма да бъдат изцяло 
приети. Прилагането и резултатите от взаимосвързана програма също трябва да 
бъдат взети под внимание, когато се предлагат нови цели след 2020 г., което няма да
бъде възможно преди 2017 г. Новите целите за периода след 2020 г. следва да бъдат 
предложени въз основа на WLTP и съответните процедури. Освен това е необходимо 
да бъде оценено и взето предвид развитието на електрифицирани превозни средства. 
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Изменение 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски
превозни средства за периода след 
2020 г.

В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови лекотоварни превозни 
средства за периода след 2020 г. Такива 
цели съответстват на дългосрочните 
цели на Съюза по отношение на 
климата за 2050 г. и представляват 
еднакво равнище на амбициозност 
както за пътнически автомобили, 
така и за лекотоварни превозни 
средства.

Or. en

Изменение 81
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква б) – тире 1а (ново)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— добавя се следната алинея 1а:
„С оглед да се гарантира, че 
действителните емисии в световен 
мащаб са отразени по подходящ 
начин и измерените стойности на 
CO2 са точно съпоставими, 
Комисията гарантира в 
съответствие с член 14, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 715/2007, че 



AM\928481BG.doc 55/64 PE506.129v01-00

BG

тези елементи в процедурата за 
изпитване, които имат съществено 
въздействие върху измерените емисии 
на CO2, са точно определени с цел 
предотвратяване на използването на 
възможностите за гъвкавост на 
цикъла на изпитване от страна на 
производителите.“

Or. en

Изменение 82
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква б) – тире 1б (ново)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— добавя се следната алинея 1б:
„С цел да се провери, че емисиите на 
CO2 на серийно произвежданите 
превозни средства съответстват на 
стойностите на одобрения тип, се 
гарантира, че стойностите на 
челното аеродинамично 
съпротивление и на съпротивлението 
при търкаляне са получени от 
превозното средство, за което се 
проверява съответствието на 
серийното производство.“

Or. en

Изменение 83
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б) – тире 1
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 2



PE506.129v01-00 56/64 AM\928481BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

— втората алинея се заличава; заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да се запази разпоредбата, която пояснява, че от датата на прилагане на 
преразгледаната процедура за измерване на емисиите на СО2 повече не се одобряват 
иновативни технологии.

Изменение 84
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Извършената от Комисията оценка на въздействието сочи, че предложената цел за 
2020 г. от 147 g не е достатъчно амбициозна, особено когато се сравнява с целта за 
леките пътнически автомобили. Една по-амбициозна цел би била технологично 
осъществима и би спестила средства на водачите на моторни превозни средства.

Изменение 85
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 86
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията цел за 2020 г. съответства на целта за ограничаване 
на емисиите с 16 % до 2015 г. за леките търговски превозни средства. За леките 
пътнически автомобили целта за 2020 г. съответства на ограничаване на емисиите с 
27 %. Целта за леките търговски превозни средства следва да бъде 128 g CO2/km, 
така че да е също толкова амбициозна, независимо от вида на превозното средство.

Изменение 87
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

примерни специфични емисии на CO2 = 
118 + a × (M – M0)
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Or. fr

Обосновка

118 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства се равнява на 95 g CO2/km за 
нови пътнически автомобили.

Изменение 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 89
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложената цел от 147 g CO2/km не позволява на тези, които използват 
микробуси, особено подобрена икономия на гориво. Цел от 135 g CO2/km би била по-
ефективна по отношение на горивото и във връзка с това би намалила 
транспортните разходи на почти всяко предприятие в Европа.



AM\928481BG.doc 59/64 PE506.129v01-00

BG

Изменение 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 100 + a × 
(M – M0),
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = *
(*равно на 100 % наклон)“

Or. en
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Изменение 92
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
примерни специфични емисии на CO2
=
90 + a × (M – M0),
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = съответстваща на 100 % от 
наклона“

Or. fr

Обосновка

За автомобилната промишленост е необходимо да бъдат поставени амбициозни, 
дългосрочни цели.

Изменение 93
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:



AM\928481BG.doc 61/64 PE506.129v01-00

BG

„ва) считано от 2025 г.:
примерни специфични емисии на CO2
= 105 + a × (M – M0),
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = съответстваща на 100 % наклон“

Or. en

Изменение 94
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:

„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 85 + a × 
(M – M0),
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = 0,093“

Or. en

Изменение 95
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
примерни специфични емисии на CO2
= 95 + a × (M – M0),
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = съответстваща на 100 % наклон“

Or. en

Изменение 96
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5б (нова)
Директива 92/6/ЕИО
Членове 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Изменение на Директива 
92/6/ЕИО
Директива 92/6/ЕИО1 на Съвета с 
настоящото се изменя, считано от 
…*, както следва:
а) член 1 се заменя със следното:
„За целите на настоящата 
директива „моторно превозно 
средство” означава всяко превозно 
средство, задвижвано от двигател, 
което спада към категория M2, M3, 
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N1, N2 или N3, предназначено да се 
използва за движение по шосе, има 
най-малко четири колела и е 
конструирано да достига максимална 
скорост, надвишаваща 25 км/ч.
Категориите M2, M3, N1, N2 и N3 се 
тълкуват съгласно определението в 
приложение II към Директива 
70/156/ЕИО2.“
б) първият параграф в член 2 се 
заменя със следното:
„Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че моторните превозни 
средства от категориите N1 (класове 
2 и 3), N2, M2 и M3, посочени в член 1, 
могат да се движат по шосе само ако 
са оборудвани с устройство за 
ограничаване на скоростта, 
регулирано така, че скоростта им да 
не може да надвишава 100 км/ч.“
____________
*ОВ Моля, въведете дата: една година 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.
1 OВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27.
2 OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Скоростта на пътните превозни средства оказва силно влияние върху разхода им на 
гориво и емисиите на CO2. При липса на ограничение на скоростта за леки търговски 
превозни средства е възможно да има елемент на конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да доведе до прекомерно мощни двигатели и 
свързаните с това слабости при условия на по-бавно шофиране. Изменението 
въвежда категория N1 към обхвата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно 
монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в Общността.

Изменение 97
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се включва в 
регламента, който изменя, в срок от 
един месец след влизането му в сила.

Or. fr


