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Изменение 18
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Въвеждането на последваща цел 
от 50 g CO2/km за 2025 г. ще спомогне 
да се гарантира, че горивната 
ефективност на леките пътнически 
автомобили ще продължи да се 
подобрява след 2020 г., че 
икономиката ще бъде по-слабо 
уязвима към шоковото увеличение на 
цените на нефта и че на пазара ще 
проникнат в по-големи количества 
превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод, което ще 
подпомогне постигането на целите, 
определени в изготвената от 
Комисията „Пътна карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. германският Бундестаг призова федералното правителство да 
подкрепи амбициозната европейска цел от 50 g/km през 2025 г., която би подпомогнала 
поставянето и на по-амбициозни и спешно необходими европейски цели в областта на 
климата.

Изменение 19
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 1a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Поставянето на по-далечна цел 
от 60 CO2 g/km за 2025 г. трябва да 
гарантира предвидима политическа 
рамка за производителите на 
автомобили в рамките на 
необходимите продължаващи 
подобрения на горивната 
ефективност на автомобилите след 
2020 г. в съответствие с 
декарбонизирането на транспортния 
сектор като част от целите на 
Съюза по отношение на климата.

Or. en

Изменение 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент 
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) По-нататъшното развитие на 
световния пазар за напреднали 
технологии, целящо подобряване на 
ефективността на леките 
пътнически автомобили, е в 
съответствие с водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ съгласно 
стратегията „Европа 2020“, която 
подкрепя преминаването към 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите и ниски нива на въглеродни 
емисии с цел постигане на устойчив 
растеж. С цел допълнително да се 
стимулират иновациите в тази 
област в настоящия регламент 
следва да се определи дългосрочна цел 
за 2025 г.

Or. en
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Обосновка

Изчислено е, че поради необходимостта да се произвеждат превозни средства с по-
ефективен разход на гориво в ЕС до 2030 г. ще бъдат създадени 110 000 нови работни 
места, по-специално в сферата на химическата промишленост и електрониката 
(McKinsey). Целта от 70 g/km през 2025 г. ще гарантира, че инвестициите в 
алтернативно силово предаване ще продължават, като ще създадат допълнителни 
високотехнологични работни места в Европа.

Изменение 21
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) За да се постигне социална 
справедливост и устойчивост, след 
2025 г. следва да няма показател за 
полезност и наклон.

Or. en

Обосновка

Със засиленото навлизане на пазара на технологии за превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод показателят за полезност и наклонът стават ненужни, защото 
производителите могат да постигат нулеви емисии.

Изменение 22
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Настоящият регламент следва да 
признава потенциалната вреда, която 
въвеждането на цел за 2025 г. на по-
късна дата би нанесло върху 
промишлеността, нарушавайки по 
този начин необходимата 
надеждност при планирането за 
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постигане на амбициозната цел за 
2025 г.

Or. en

Обосновка

Производителите се стремят да постигнат надеждност при планирането с години 
по-рано. Данните за постижими намаления на емисиите CO2 са широкодостъпни и 
следователно законодателят следва да гарантира, че инвестициите в превозни 
средства с ниски емисии са възвръщаеми.

Изменение 23
Rebecca Harms

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 95 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 средства10, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии.

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 95 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 средства10, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии. В 
проведени от Комисията проучвания 
обаче се доказва, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 
регламент, не са попречили на 
производителите да използват в по-
голяма степен гъвкавите 
възможности, довели до 
предполагаеми намаления на 
емисиите на CO2, които не се 
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дължат на технологични подобрения 
и не могат да бъдат постигнати от 
реално движещите се по пътищата 
автомобили. Поради това Регламент 
(ЕО) № 715/2007 следва да бъде 
преразгледан спешно, за да се 
гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват задоволително 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2.

Or. en

Изменение 24
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 
спрямо целта от 95 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 средства10, 
както и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии.

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 95 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 средства10, 
както и в съответствие с мерките за 
прилагането му и иновативните 
технологии. Въпреки това 
проведените от Комисията 
изследвания сочат, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 
регламент, не са попречили на 
производителите да се възползват от 
възможностите за гъвкавост, което 
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доведе до твърдения за намаляване на 
емисиите на CO2, които не се 
дължат на технологични подобрения 
и не могат да бъдат постигнати при 
движение в реални условия. Затова 
Регламент (EО) № 715/2007 – Нов 
европейски автомобилен цикъл 
(NEDC), следва неотложно, най-късно 
до края на 2014 г., да бъде 
преразгледан, за да се гарантира, че 
процедурите за изпитване отразяват 
адекватно действителното поведение 
на автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Като следваща 
стъпка в законодателството на 
Съюза следва да бъде интегрирана във 
възможно най-кратки срокове след 
изготвянето ѝ световната процедура 
за изпитване на лекотоварните 
превозни средства (WLTP), която 
понастоящем се разработва в 
рамките на Икономическата комисия 
за Европа на ООН. Комисията следва 
да обмисли обаче необходимостта от 
допълване на тази процедура с още 
разпоредби при включването ѝ в 
правото на Съюза, така че да се 
гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват адекватно 
емисиите, генерирани при движение в 
реални условия.

Or. de

Обосновка

Потребителите следва да могат да разчитат на потвърдени данни за разхода на
гориво. Действащият цикъл на изпитване предлага много възможности за гъвкавост, 
но не отговаря на реалността. WLTP ще доведе до подобрения, но за изготвянето на 
процедурата е необходимо още известно време. Следователно фундаментът трябва 
да се адаптира към NEDC, преди да бъде въведена WLTP. За целта подкрепата за 
WLTP следва да бъде заложена в разпоредби на ЕС, тъй като един глобален цикъл не 
може да отрази цялостно положението в ЕС.

Изменение 25
Sabine Wils
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Предложение за регламент 
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Спазването от страна на 
производителите на целите по 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на равнището на Съюза. 
Производители, чиито средни 
специфични емисии на CO2
превишават допустимите съгласно 
настоящия регламент, следва да 
плащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка 
календарна година, считано от 2012 г. 
Таксата следва да се коригира според 
степента, в която производителите 
не успяват да спазят целите си. Тя 
следва да нараства с течение на 
времето. За да се осигури достатъчен 
стимул за вземане на мерки за 
намаляване на специфичните емисии 
на CO2 от леки пътнически 
автомобили, таксата следва да 
отразява технологичните разходи и 
вероятните горни пределни разходи за 
съответствие с настоящия 
регламент. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия 
бюджет на Съюза.

Or. en

Обосновка

Таксата за извънредно количество емисии е необходимо да бъде определена на 
равнище, което гарантира, че всички производители спазват регламента. За да се 
осигури достатъчен стимул за вземане на мерки за намаляване на специфичните 
емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, таксата следва да отразява 
вероятните горни пределни разходи за отделните производители, въз основа на 
разходите за технологии.
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Изменение 26
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Разчетите на разходите за 
постигане на целта за емисии от 
95 g CO2/km през 2020 г. са значително 
по-ниски в сравнение с 
първоначалните прогнози. Счита се, 
че целта е постижима, и затова 
постепенното въвеждане не се счита 
за необходимо към датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

От анализа на контекста за Европейската комисия бе видно, че целта от 95 g е 
постижима през 2020 г., затова не е необходимо постепенно въвеждане.

Изменение 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Високите и непрестанно 
увеличаващи се цени на изкопаемите 
горива, и по-специално цените на 
нефта, са заплаха за икономическото 
възстановяване, енергийната 
сигурност и ценовата достъпност на 
енергията в Европа. Нефтените 
кризи могат да доведат до дълбоки 
рецесии, намаляване на 
конкурентоспособността и 
повишаване на безработицата. 
Следователно от първостепенно 
значение е намаляването на нашата 
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зависимост от нефта, наред с 
другото и чрез увеличаване на 
ефективността и устойчивостта на 
новите леки пътнически автомобили.

Or. it

Изменение 28
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция 
на ранните поколения превозни 
средства с много ниски емисии на 
въглерод, е целесъобразно като 
временна мярка и в ограничена степен 
да се ускори и улесни процесът по 
въвеждането им на пазара на Съюза в 
началните етапи на тяхното 
предлагане на пазара.

заличава се

Or. en

Обосновка

Облекченията снижават целите за специфичните емисии на производителите чрез 
предоставяне на емисионни квоти за продажбата на превозни средства с емисии под 
35 g CO2/km. Фактът, че понастоящем в настоящия регламент електрическите 
превозни средства са считани за превозни средства с нулеви емисии, вече е значителен 
стимул, тъй като емисиите на електрическите превозни средства, изчислени според 
подхода на снабдителната верига (well-to-wheel), са значително по-високи от 
0 g CO2/km. Облекченията засилват изкривяването на средните специфични емисии на 
CO2 и застрашават екологосъобразността на настоящия регламент. Поради това те 
следва да бъдат отхвърлени.

Изменение 29
Corinne Lepage
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Предложение за регламент 
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция 
на ранните поколения превозни 
средства с много ниски емисии на 
въглерод, е целесъобразно като 
временна мярка и в ограничена степен 
да се ускори и улесни процесът по 
въвеждането им на пазара на Съюза в 
началните етапи на тяхното 
предлагане на пазара.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Огромните облекчения застрашават целта за намаляване на емисиите на CO2 и 
следователно следва да бъдат премахнати.

Изменение 30
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция на 
ранните поколения превозни средства с 
много ниски емисии на въглерод, е 
целесъобразно като временна мярка и в 
ограничена степен да се ускори и 
улесни процесът по въвеждането им на 
пазара на Съюза в началните етапи на 
тяхното предлагане на пазара.

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция на 
ранните поколения превозни средства с 
много ниски емисии на въглерод, е 
целесъобразно като временна мярка и в 
ограничена степен да се ускори и 
улесни процесът по въвеждането им на 
пазара на Съюза в началните етапи на 
тяхното предлагане на пазара чрез 
отчитане на тези превозни средства 
като средства с нулеви емисии до 
2025 г.
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Or. en

Изменение 31
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция на 
ранните поколения превозни средства с 
много ниски емисии на въглерод, е 
целесъобразно като временна мярка и 
в ограничена степен да се ускори и 
улесни процесът по въвеждането им 
на пазара на Съюза в началните 
етапи на тяхното предлагане на 
пазара.

(3) Предвид високите разходи за 
изследвания и развитие, както и за 
производство на единица продукция на 
ранните поколения превозни средства с 
много ниски емисии на въглерод, е 
целесъобразно още сега да се определи 
пределна стойност за 2025 г., за да се 
осигури съответният хоризонт на 
планиране.

Or. de

Обосновка

Отчитане чрез мултиплициращ коефициент на автомобилите с особено ниски емисии 
на CO2 снижава пределната стойност за 2020 г. и с това противоречи на целта на 
регламента. Въвеждането на пределна стойност за 2025 г. би довело също така до 
по-голямо проникване на пазара на автомобили с ниски емисии на CO2, без да се 
намалява пределната стойност за 2020 г., и поради това трябва да бъде 
предпочетено пред облекченията посредством отчитане чрез мултиплициращ 
коефициент.

Изменение 32
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Докато използването на 
определени алтернативни горива
може да предложи значително 
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намаляване на CO2 от гледна точка 
на жизнения цикъл, то е установено, 
че емисиите на CO2, възникващи от 
производството на такива 
алтернативни горива, може да са по-
високи от тези на конвенционалните 
горива. Следователно емисиите 
нагоре по веригата от всички 
превозни средства, включително 
превозните средства, използващи 
алтернативни горива, следва да се 
вземат под внимание при увеличение 
на техния пазарен дял. Следователно 
за периода след 2025 г. Комисията 
следва да въведе показатели, с които 
се вземат под внимание емисиите на 
парникови газове нагоре по веригата.

Or. en

Изменение 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Предложение за регламент 
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За да се ускори допускането на 
пазара на превозни средства с много 
ниски въглеродни емисии или 
електромобили, е необходимо в целия 
Съюз да се изгради адекватна 
инфраструктура за осигуряване на 
алтернативни горива и 
електричество за превозните 
средства, която да включва гъста 
мрежа от пунктове за зареждане на 
всички подходящи за това места, 
където много електромобили са 
паркирани в продължение на часове, 
например буферни паркинги от 
системата Park & Ride. 
Електромобилите следва да се 
зареждат предимно с ток от 
излишък на вятърна и слънчева 
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енергия. За целта се препоръчва 
въвеждането в цяла Европа на 
прехвърляеми табели с 
регистрационен номер за два 
автомобила, за да могат да се 
използват повече електромобили за 
ежедневно придвижване на къси 
разстояния. 

Or. de

Обосновка

Има смисъл от електромобилите особено ако те могат да се използват като 
акумулатори за излишъка от вятърна/слънчева енергия. За целта обаче е необходима 
съответна инфраструктура. Освен това биха могли да се създадат стимули, като се 
следва германският/австрийският модел за прехвърляеми регистрационни номера, за 
закупуване на малък електромобил за (всекидневното) пътуване от дома до 
работното място и обратно, докато за семейни пътувания и занапред може да се 
използва по-голям автомобил.

Изменение 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

заличава се
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отношение на производителите, 
които отговарят за по-малко от 500 
нови леки пътнически автомобили 
годишно.

Or. en

Изменение 35
Sophie Auconie

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 
пътнически автомобили годишно.

(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 1000 нови леки 
пътнически автомобили годишно.

Or. fr

Изменение 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на малките производители 
следва да бъде опростена, за да се 
осигури възможност за по-голяма 
гъвкавост на сроковете за подаване на 
заявление за дерогация от тези 
производители и за вземане на 
решение за предоставянето ѝ от 
Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на тясноспециализираните 
производители следва да бъде 
продължена до 2020 г. При все това с 
оглед да се гарантира, че усилията за 
намаляване на емисиите от страна 
на тясноспециализираните 
производители са съпоставими с тези 
на едрите производители, от 2020 г. 
следва да се прилага цел, която е с 
45 % по-ниска в сравнение със 
средните специфични емисии на 
тясноспециализираните 
производители през 2007 г.

заличава се

Or. en

Изменение 38
Phil Bennion
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Предложение за регламент 
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на тясноспециализираните 
производители следва да бъде 
продължена до 2020 г. При все това с 
оглед да се гарантира, че усилията за 
намаляване на емисиите от страна на 
тясноспециализираните производители 
са съпоставими с тези на едрите 
производители, от 2020 г. следва да се 
прилага цел, която е с 45 % по-ниска в 
сравнение със средните специфични 
емисии на тясноспециализираните 
производители през 2007 г.

(6) Процедурата за предоставяне на 
дерогации на тясноспециализираните 
производители следва да бъде 
продължена до 2020 г. При все това с 
оглед да се гарантира, че усилията за 
намаляване на емисиите от страна на 
тясноспециализираните производители 
са съпоставими с тези на едрите 
производители, от 2020 г. следва да се 
прилага цел, която е с 45 % по-ниска в 
сравнение със средните специфични 
емисии на тясноспециализираните 
производители през 2007 г. За 2025 г. 
следва да бъдат установени 
еквивалентни цели.

Or. en

Изменение 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Предвид необходимостта да се 
предостави на автомобилната 
промишленост достатъчно време и 
да се осигури сигурност на 
планирането и инвестициите в нея, е 
целесъобразно в настоящия 
регламент да се определи 
индикативна цел за намаляване на 
емисиите на CO2 до 2025 г.

Or. en
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Изменение 40
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки 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.

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки 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. Докладът 
следва да вземе предвид емисиите на 
CO2 от целия жизнен цикъл на 
леките пътнически автомобили 
(включително производство и 
изваждане от употреба).

Or. it

Изменение 41
Karin Kadenbach

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
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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.

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, изчисляване на 
общите генерирани емисии на CO2, 
свързани с трите етапа от жизнения 
цикъл – производство, използване и 
извеждане от употреба — на леки 
пътнически автомобили, 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.

Or. de

Обосновка

Намаление на емисиите само в етапа на използване на леките пътнически автомобили 
би могло да доведе до увеличаване на последиците върху околната среда в етапите 
производство и рециклиране от жизнения цикъл. Поради това следва да бъдат 
приблизително установени емисиите, генерирани от леките пътнически автомобили 
през целия им жизнен цикъл, за да може в случай на значително общо увеличение на 
емисиите да се изготвят своевременно предложения за мерки за противодействие.

Изменение 42
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
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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.

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 това 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 43
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) 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 

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се определи нова цел за 
намаляване на емисиите от CO2 за 
периода след 2020 г. Тази цел трябва да 
се основава 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.
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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.

Or. fr

Изменение 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) 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.

(7) 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. Поради това е желателно 
в настоящия регламент да се постави 
цел за 2025 г. и Комисията да представи 
доклад относно целите за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за 2030 г. и за периода 
след това.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се подаде ясен политически сигнал на производителите на автомобили 
относно необходимостта от непрекъснато намаляване на емисиите и да се осигури 
сигурност на планирането и инвестициите в автомобилната промишленост и 
промишлеността за производство на компоненти. Продуктовите цикли са 5—7 
години за леките пътнически автомобили и повече от 10 години за вановете (ACEA). 
Поради това е от съществено значение да се договори цел за 2025 г. и да се определи 
времева рамка за това кога да бъде изменена целта за 2030 г.

Изменение 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) 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.

(7) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се постави цел за 
намаляване на емисиите на CO2 за 
периода след 2020 г. Тази цел следва да 
се основава 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. en
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Изменение 46
Sophie Auconie

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) 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.

(7) 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,
след като новите процедури за 
изпитване са определени и 
технологичните разработки, които 
са в процес на развитие, могат да 
бъдат по-добре осмислени. Тогава 
Комисията ще представи доклад, както 
и, ако е целесъобразно, предложения за 
цели за периода след 2020 г.

Or. fr

Изменение 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент 
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да може автомобилната (7) За да може автомобилната 
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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.

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. 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. Този 
доклад следва да отчита емисиите на 
CO2 през целия жизнен цикъл на 
леките автомобили (включително 
производство и изваждане от 
употреба).

Or. en

Изменение 48
Christofer Fjellner

Предложение за регламент 
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Екоиновациите играят важна 
роля в подобряването на емисиите на 
новите леки пътнически автомобили. 
Настоящият механизъм за 
стимулиране на екоиновациите не 
функционира правилно, главно поради 
условията, определени в Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 725/2011 на 
Комисията от 25 юли 2011 г. за 
установяване на процедура за 
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одобрение и сертифициране на 
иновативни технологии за
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили съгласно 
Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета1. 
С цел да се рационализира и опрости 
процедурата за одобряване на 
иновативни технологии като 
екоиновации, Комисията следва да 
измени този регламент.
____________________
1 ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 19.

Or. en

Изменение 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Тъй като точната и достоверна 
информация относно емисиите на 
CO2 и разхода на гориво е от 
съществено значение, за да могат 
потребителите да направят 
информиран избор, следва да се обърне 
най-голямо внимание на 
предвиждането на тези показатели. 
Понастоящем реалните емисии от 
леките автомобили на пътя 
значително се различават от 
стойностите, определени при 
настоящия цикъл на изпитване. 
Следователно е необходимо бързо 
разработване на подобрен цикъл на 
изпитване.

Or. it
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Изменение 50
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) С цел да бъдат представени 
действителните специфични емисии 
на CO2 от новите леки автомобили и 
да бъдат доближени до тяхната 
реална стойност по време на 
нормални условия на работа, 
Европейската комисия трябва да 
положи усилия да бъде завършена във 
възможно най-кратък срок новата 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства 
(Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure WLTC/P), което да доведе до 
нейното приемане на европейско 
равнище до края на 2014 г. и до 
нейното прилагане от януари 2017 г.

Or. it

Изменение 51
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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 

(8) 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 
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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.

(WLTP) в рамките на Икономическата 
комисия за Европа на ООН, която 
следва след завършването ѝ да бъде 
включена в правото на Съюза. При 
включването ѝ в правото на Съюза 
Комисията следва да обмисли 
необходимостта от допълване на 
тази процедура с още разпоредби, по-
специално по отношение на 
изпълнението на настоящия 
регламент, така че да се гарантира, 
че процедурите за изпитване 
отразяват адекватно емисиите,
генерирани при действително 
движение по пътищата. До 
завършването на WLTP 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.

Or. en

Изменение 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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 

(8) 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 
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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.

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. Съответно, ако процедурата 
WLTP не бъде одобрена до 2014 г., 
Европейската комисия трябва 
незабавно да пристъпи към промяна 
на процедурите за измерване в Съюза, 
определени в Регламент (ЕО) 
№. 715/2007, с цел да се вземат 
предвид реалните показатели на 
превозните средства на пътя по 
отношение на емисиите на CO2.

Or. it

Изменение 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Предложение за регламент 
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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 

(8) 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 това и като се 
имат предвид недостатъците на 
настоящия цикъл на изпитване, бързо 
следва да се разработи нов цикъл на 
изпитване, който наистина да 
отразява действителните емисии на 
автомобилите, като изключва 
възможностите за различни 
тълкувания и отклонения между 
държавите членки. До приемането на 
новия цикъл на изпитване 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.

Or. en

Изменение 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент 
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 

(8) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
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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.

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 
(WLTP) 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. За да се 
гарантира, че настоящият 
регламент осигурява предвиденото 
намаляване на емисиите, 
процедурата за изпитване от 1 януари 
2016 г. следва да бъде променена в 
WLTP. 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 по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Широко прието е, че настоящият цикъл на изпитване не отразява точно реалните 
условия на движение. Финализирането на новата процедура WLTP е в напреднала фаза 
и се очаква да бъде завършено през 2014 г. Това ще реши много от проблемите на 
настоящия цикъл на изпитване NEDC (нов европейски цикъл на движение). Поради 
това новите цикъл и процедури WLTP следва да бъдат приети от 2016 г. нататък.

Изменение 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Предложение за регламент 
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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.

(8) 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. Цикълът 
на изпитване следва да бъде 
интегриран в законодателството на 
Съюза във възможно най-кратки 
срокове след изготвянето му. Освен 
това Комисията следва да обмисли 
необходимостта от допълване на 
процедурата (WLTP) с още разпоредби 
при интегрирането ѝ в правото на 
Съюза, така че да се гарантира, че 
процедурите за изпитване отразяват 
адекватно емисиите, генерирани при 
движение в реални условия. 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
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Обосновка

Потребителите следва да могат да разчитат на потвърдени данни за разхода на 
гориво. Действащият цикъл на изпитване предлага много възможности за гъвкавост, 
но не отговаря на реалността. WLTP ще доведе до подобрения, но за изготвянето на 
процедурата е необходимо още известно време. При интегрирането ѝ в правото на ЕС 
WLTP следва да бъде подкрепена от разпоредби на ЕС, тъй като един глобален цикъл 
не може да отрази цялостно положението в ЕС.

Изменение 56
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За да се осигури достатъчен 
стимул за въвеждане на подобрения, 
които да намаляват специфичните 
емисии на CO2 от леки пътнически 
автомобили, таксата за извънредно 
количество емисии следва да се 
коригира, за да отразява 
технологичните разходи и 
вероятните горни пределни разходи за 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 57
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Някои алтернативни горива 
позволяват значително намаление на 
емисиите на СО2, но се налага 
убеждението, че при отчитане на 
целия жизнен цикъл емисиите на СО2
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от тези алтернативни горива може 
да са по-високи от емисиите на СО2
от конвенционални горива. Поради 
това следва да бъдат отчетени 
емисиите, свързани с процесите, 
предшестващи производството на 
енергия за всички алтернативни 
горива, тъй като техният пазарен 
дял се увеличава.

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 443/2009 засяга единствено емисиите на отработени газове на 
превозните средства, но не и емисиите, които се генерират при производството на 
енергия или водород за така наречените превозни средства с нулеви емисии, макар че 
техните действителни емисии може да са значително по-високи. За да се гарантира, 
че производителите избират двигатели, които позволяват най-ниските общи емисии, 
настоящият регламент следва да вземе предвид всички емисии, генерирани при 
производството, както е общоприето в САЩ.

Изменение 58
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент 
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В „Пътната карта за постигане 
до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност“ се препоръчва цел за 
намаляване на емисиите за 
транспортния сектор като цяло с от 
54 % до 67 %. За да се насърчи 
автомобилната промишленост още 
да намалява емисиите на 
новорегистрираните превозни 
средства, както и да се даде 
възможност за сравнение между 
различни варианти за нови 
показатели и параметри, е необходим 
дългосрочен подход за определяне на 
нови цели за периода след 2020 г. Тези 
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цели следва да подкрепят водещата 
роля на Съюза по отношение на 
превозните средства с ниски емисии 
на CO2 на международно равнище, да 
насърчават научните изследвания и 
развитието в тази област и 
приемането на превозните средства с 
ниски емисии от потребителите и 
пазара, като същевременно зачитат 
ценовата достъпност и социалната 
справедливост. Комисията следва да 
представи подробен времеви график за 
проучване, обсъждане и решаване на 
всички съответни въпроси, съвместно 
с всички заинтересовани страни, за да 
се определи цел за периода след 2020 г. 
не по-късно от 2017 г., така че да се 
даде на промишлеността 
необходимият времеви толеранс за 
изпълнението на тази цел.

Or. en

Изменение 59
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата и отпечатъка на 
превозното средство и 
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за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, посочена в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. От особена 
важност е по време на подготвителната 

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на 
Комисията, с цел да се допълнят 
правилата за предоставяне на дерогации 
по отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата и отпечатъка
(„Footprint“) на превозното средство и 
регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, посочена в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. От особена 
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си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. de

Обосновка

Пределните стойности за СО2 трябва да отчитат също и полезността на даден 
автомобил. Не съществува пряка връзка между тегло и полезност. Отпечатъкът на 
даден автомобил, т.е. колеята, умножена по площта между четирите колела, дава 
по-добро приближение на полезността. И в САЩ използват отпечатъка („footprint“) 
като параметър за полезност. Освен това използването на отпечатъка като 
параметър би противодействало на тенденцията автомобилите да стават все по-
тежки и би насърчило производството на автомобили с ниско тегло.

Изменение 61
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната 

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на отпечатъка и 
регламентираната процедура за 
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процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Масата на лекия автомобил не е добър показател за неговата полезност и 
следователно не следва да се използва, за да се определят целите за специфични 
емисии. Обратно, отпечатъкът (ширина на следата х колесна база) е по-добър 
показател за полезност: той е по-неутрален, стабилен и по-добре отразява 
полезността на един автомобил. Купувачите на леки автомобили могат да избират 
автомобил въз основа на неговия размер, но не и на теглото му. Регламент, основаващ 
се на отпечатъка, ще отдаде заслуженото на производителите за техните усилия да 
направят автомобилите си по-леки.

Изменение 62
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
с цел да се допълнят правилата за 
предоставяне на дерогации по 
отношение на целите за специфични 
емисии, да се изменят изискванията 
относно данните за целите на 
мониторинга на емисиите на CO2 и да се 
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адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата на превозното 
средство и регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

адаптират формулите за изчисляване на 
специфичните емисии на CO2 в 
приложение I съобразно промените в 
стойността на масата и отпечатъка на 
превозното средство и 
регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. fr

Изменение 63
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията направи оценка на 
наличието на данни относно 
отпечатъка, както и за неговото 
използване като показател за 
полезност във формулите от 
приложение І. Тези данни са налице и 
потенциалното им използване е 
оценено в рамките на оценката на 
въздействието. Въз основа на тези 
оценка бе направено заключението, че 
във формулата за 2020 г. като 
показател за полезност следва да се 
използва масата на превозното 
средство. Все пак, намаляването на 
разходите и ползите, свързани с 

заличава се
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приемането на отпечатъка като 
показател за полезност, следва да 
бъдат проучени при бъдещо 
преразглеждане.

Or. fr

Изменение 64
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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. Въпреки това по-
ниската стойност и основанията за 
промяна в посока използване на 
отпечатъка като показател за 
полезност следва да бъдат разгледани 
при бъдещия преглед.

(14) 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. 
Освен това, по-специално въз основа на
по-ниската стойност, масата като 
показател за полезност следва да бъде 
заменена с отпечатъка.

Or. en

Изменение 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията направи оценка на (14) Комисията направи оценка на 
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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. Независимо от 
това при бъдещо преразглеждане 
следва да се вземат предвид по-
ниските разходи и ползите от
преминаване към отпечатъка като 
показател за полезност.

наличието на данни за отпечатъка 
(„Footprint“) 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 нея бе 
направено заключението, че във 
формулата за 2020 г. като показател за 
полезност следва да се използва масата 
на превозното средство, тъй като при 
планирането с цел изпълнение на 
разпоредбите до 2020 г. 
производителите са приели, че 
сегашният показател ще бъде 
запазен. Независимо от това по-ниските 
разходи и ползите от отпечатъка като 
показател за полезност оправдават 
използването му от 2025 г. нататък.
Затова с цел да се гарантира плавен 
бъдещ преход към промяна на 
показателя за полезност от маса на 
отпечатък, е подходящо да се въведе 
формула, основана на отпечатъка, 
която да се използва от 2016 г. 
нататък от производителите като 
алтернатива на формулата, основана 
на масата.

Or. de

Обосновка

Използването на отпечатъка би противодействало на тенденцията автомобилите да 
стават все по-тежки и би насърчило производството на автомобили с ниско тегло, за 
което в момента няма никакви стимули.

Изменение 66
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Комисията следва да разгледа 



PE506.077v02-00 42/117 AM\931181BG.doc

BG

нови начини за постигане на 
дългосрочната цел, и по-специално 
наклона на кривата, показателя за 
полезност и схемата за такси за 
извънредно количество емисии. За да 
се постигне социална справедливост и 
устойчивост, след 2025 г. следва да 
няма показател за полезност и 
наклон.

Or. en

Обосновка

Със засиленото навлизане на пазара на технологии за превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод показателят за полезност и наклонът стават ненужни, защото 
производителите могат да постигат нулеви емисии.

Изменение 67
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 80 g CO2/km за новия
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.

Or. en

Изменение 68
Sabine Wils



AM\931181BG.doc 43/117 PE506.077v02-00

BG

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 70 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. германският Бундестаг призова федералното правителство да 
подкрепи амбициозната европейска цел от 70 g/KM през 2020 г., която би 
подпомогнала поставянето и на спешно необходимите по-амбициозни европейски цели 
в областта на климата.

Изменение 69
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 95 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.
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Or. en

Обосновка

Настоящото законодателно преразглеждане следва да акцентира върху целта за 
средната стойност на емисиите на CO2 на новия автомобилен парк. Технологиите, 
свързани с иновациите, следва да бъдат и са регулирани по силата на различно 
законодателство — Регламент 725/2011, който не се преразглежда.

Изменение 70
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. цел за средни 
емисии от 60 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и мерките за прилагането 
му и приложение XII към Регламент 
(ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Изменение 71
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент 2009 № 443/(ЕО)
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 след параграф 2 се вмъква 
следният параграф:
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„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък 
пределна стойност за средни емисии 
от 50 g CO2/km за новия автомобилен 
парк, измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му, както и чрез 
иновативни технологии.“

Or. de

Обосновка

Необходимо е още сега правно да се фиксира цел за емисиите на СО2 за 2025 г. Това 
предполага дългосрочни стимули за разработването на по-икономични превозни 
средства. Пределната стойност за 2020 г. вече е постижима с автомобилен парк от 
наличните понастоящем икономични модели от всички сегменти превозни средства.

Изменение 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. цел за средни 
емисии от 65g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и мерките за прилагането 
му и приложение XII към Регламент 
(ЕО) № 692/2008., както и чрез 
иновативни технологии.“

Or. en
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Изменение 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. цел за средни 
емисии от 70 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и мерките за прилагането 
му и приложение XII към Регламент 
(ЕО) № 692/2008.“

Or. en

Изменение 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. цел за средни 
емисии от 70 g CO2/km за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и мерките за прилагането 
му и приложение XII към Регламент 
(ЕО) № 692/2008.“

Or. en
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Обосновка

Изчислено е, че поради необходимостта да се произвеждат превозни средства с по-
ефективен разход на гориво в ЕС до 2030 г. ще бъдат създадени 110 000 нови работни 
места, по-специално в сферата на химическата промишленост и електрониката 
(McKinsey). Повишаването на горивната ефективност на превозните средства 
предоставя значителни годишни спестявания за всеки шофьор.

Изменение 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 след параграф 2 се вмъква 
следният параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии в рамките от 
65 g CO2/km до 75 g CO2/km за новия 
автомобилен парк съгласно член 13, 
параграф 5.“

Or. de

Обосновка

Важно е своевременно да се определят целите, за да се даде на промишлеността 
сигурност при планирането. Същевременно обаче е трудно още отсега да се знае с 
точност коя цел е приемлива. Поради това е целесъобразно посочването на 
„коридор“, в рамките на който по-късно ще бъде посочена цел. Според редица 
изследвания и обсъждания на експерти цели в рамките от 65 g до 75 g СО2/km са 
реалистични.

Изменение 76
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
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Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 след параграф 2 се добавя 
следният параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии между 65 g CO2/km и 75 
g CO2/km за новия автомобилен парк, 
измерени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
приложение XII към Регламент (ЕО) 
№ 692/2008 и мерките за прилагането 
му. Това определение следва да бъде 
предхождано от оценка на 
въздействието на Европейската 
комисия, която освен върху степента 
на усвояване от пазара на тези нови 
автомобили, да бъде основана и върху 
технологичната им съвместимост.“

Or. it

Изменение 77
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/EО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 60 g CO2/kм за новия 
автомобилен парк, измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките
за неговото прилагане.“
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Or. fr

Обосновка

Необходимо е производителите на автомобили да имат амбициозни дългосрочни цели. 
Изглежда необходимост да има амбициозни цели за 2025 г.

Изменение 78
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 след параграф 2 се добавя 
следният параграф:
„Считано от 1 януари 2017 г. за 
целите на измерването на емисиите 
на CO2 на леките пътнически 
автомобили, световната процедура за 
изпитване на лекотоварните 
превозни средства (WLTC/P) заменя 
процедурите за изпитване, определени 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
мерките за неговото прилагане.“

Or. it

Изменение 79
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 1б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Вмъква се следният член:
„Член 1а
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Показател за полезност и наклон
За да се постигне социална 
справедливост и устойчивост, след 
2025 г. няма показател за полезност и 
наклон.“

Or. en

Обосновка

Със засиленото навлизане на пазара на технологии за превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод показателят за полезност и наклонът стават ненужни, защото 
производителите могат да постигат нулеви емисии.

Изменение 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 2
Регламент 2009/443/ЕО
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 2 се добавя следният 
параграф 4:

заличава се

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 
пътнически автомобила, 
регистрирани в ЕС през предходната 
календарна година.

Or. en

Изменение 81
Sophie Auconie
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 2
Регламент 2009/443/EО
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 пътнически 
автомобила, 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 1000 нови леки пътнически 
автомобила, регистрирани в ЕС през 
предходната календарна година.

Or. fr

Изменение 82
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 3, параграф 1 буква е) се 
заменя със следното:
„e) „специфични емисии на CO2“ 
означава емисиите на CO2 от даден 
лек пътнически автомобил, измерени 
съгласно новата процедура за 
изпитване на лекотоварни превозни 
средства (WLTP). За леките 
пътнически автомобили, за които 
няма одобрение на типа в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, „специфични емисии на 
CO2“ означава емисиите на CO2, 
измерени в съответствие със същата 
процедура за измерване, определена 
за леки пътнически автомобили в 
Регламент (ЕО) № 692/2008, или в 
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съответствие с приетите от 
Комисията процедури за определяне 
на емисиите на CO2 от тези леки 
пътнически автомобили; за целите на 
прилагане на настоящата буква 
измененията на процедурите за 
измерване, установени в Регламент 
(ЕС) № 715/2007 и в Регламент (ЕС) 
№ 692/2008 и влизащи в сила на 1 
януари 2016 г., се прилагат през 
същата година.“

Or. en

Обосновка

Широко прието е, че настоящият цикъл на изпитване не отразява точно реалните 
условия на движение. Финализирането на новата процедура WLTP е в напреднала фаза 
и се очаква да бъде завършено през 2014 г. Това ще реши много от проблемите на 
настоящия цикъл на изпитване NEDC (нов европейски цикъл на движение). Поради 
това новите цикъл и процедури WLTP следва да бъдат приети от 2016 г. нататък.

Изменение 83
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 3, параграф 1, буква е) се 
заменя със следното:
„е) „специфични емисии на CO2“ 
означава емисиите на CO2 от даден 
лек пътнически автомобил, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 
и посочени като маса на CO2 в 
емисиите (комбинирано) в 
сертификата за съответствие. За 
леките пътнически автомобили, за 
които няма одобрение на типа в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, „специфични емисии на 
CO2“ означава емисиите на CO2, 
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измерени в съответствие с процедура 
за измерване като определената за 
леки пътнически автомобили в 
Регламент (ЕО) № 692/2008, или в 
съответствие с приетите от 
Комисията процедури за определяне
на емисиите на CO2 от тези леки 
пътнически автомобили; с цел 
прилагането на настоящата буква, 
от 1 януари 2017 г. цикълът за 
изпитване WLTP следва да замести 
горепосочените процедури за 
измерване.“

Or. it

Изменение 84
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 4 се добавя следният 
параграф:
„За целите на придържане към целта 
за емисии от 95 g CO2/km ще се 
вземат под внимание 100 % от 
регистрираните през съответната 
година нови леки пътнически
автомобили на производителите.“

Or. en

Обосновка

От анализа на контекста за Европейската комисия бе видно, че целта от 95 g е 
постижима през 2020 г., затова не е необходимо постепенно въвеждане.

Изменение 85
Chris Davies
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020—2023 г. и 
за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
1a. Увеличението на целта за 
емисиите за всеки производител, 
получено от изчислението на 
облекченията, се ограничава до 
2 g CO2/km.
1б. Не е възможно прехвърляне на 
неизползваните облекчения, изцяло 
или частично, от една календарна 
година за следващата.“

Or. en

Обосновка

Облекченията могат да се използват за компенсиране на разходите за разработване 
на превозни средства с ниски емисии на въглероден диоксид, но те следва да бъдат 
ограничени, за да се предотврати „изкривяването“ на поставената цел.

Изменение 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 3a (нова)
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Регламент 2009/443/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 5 се изменя, както следва:
„Член 5
Облекчения
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил, чиито 
емисии на CO2 са под половината от 
целевата стойност за специфични 
емисии на всеки производител 
съгласно настоящия регламент, се 
счита за:
- 3,5 леки автомобила за 2012 г.,
- 3,5 леки автомобила за 2013 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2014 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2015 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2016 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2017 г.,
- 2 леки автомобила за 2018 г.,
- 2 леки автомобила за 2019 г.,
- 2 леки автомобила за 2020 г.
1а. Многократно изчисляване 
съобразно параграф 1 се осъществява 
само когато средните специфични 
емисии на CO2 на производител за 
съответната календарна година не 
надвишават с повече от 15 % 
неговите цели за специфични емисии.
1б. Между 2016 г. и 2020 г. 
производителите могат да спестят 
регулираните в параграф 1 облекчения 
в посочения в член 8, параграф 3а 
регистър. Превишенията над 
предвидените облекчения се пренасят 
автоматично в регистъра.
1в. Между 1 януари 2016 г. и 
31 декември 2023 г. производителите 
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могат да поискат от Комисията 
частичното или пълно включване на 
спестените съобразно параграф 1б 
облекчения при изчисляването на 
средните специфични емисии на CO2.“

Or. de

Обосновка

На производителите следва да се дадат стимули, за да бъде постигната целта за 
възможно най-голямо намаление на емисиите на СО2 от нови леки пътнически 
автомобили. Задаването на строги цели не е от полза. По-добре е в системата от 
стимули да бъдат включени превозни средства, които са под определената цел за 
производителя, за да се насърчават иновации с положително въздействие върху 
климата. Тъй като намаленията на СО2 често се осъществяват скокообразно (напр. 
при въвеждането на нови двигатели), производителите следва да получат 
възможността за спестяване на облекчения.

Изменение 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 5 се изменя, както следва:
„Член 5
Облекчения
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km се счита за:
- 3,5 леки автомобила за 2012 г.,
- 3,5 леки автомобила за 2013 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2014 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2015 г.,
- 2,5 леки автомобила за 2016 г.,
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- 2,5 леки автомобила за 2017 г.,
- 2 леки автомобила за 2018 г.,
- 2 леки автомобила за 2019 г.,
- 1 лек автомобил за 2020 г.
1а. Упражняване на правото на 
многократно изчисляване съобразно 
параграф 1 се осъществява само 
когато средните специфични емисии 
на CO2 на производител (чрез ефекта 
на мултипликаторите) не 
надвишават с повече от 2 g неговите 
цели за специфични емисии.
1б. Между 1 януари 2016 г. и 
31 декември 2019 г. производителите 
могат да изискат от Комисията да 
вземе под внимание прибавеното
съобразно параграф 1 облекчение при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2.“

Or. de

Обосновка

Облекченията като инструмент са въведени през 2009 г. за ограничен срок, за да се 
ускори и улесни навлизането на превозни средства със свръхниски емисии. 
Прилагането на този инструмент може да бъде удължено, но не трябва да 
„размива“ общата цел. Поради това следва да се постави горна граница на 
облекченията, така че да е разбираемо и ясно видимо какви са въздействията му върху 
общата цел. Това предложение за изменение налага заличаването на член 5а.

Изменение 88
Jo Leinen

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 5 се добавя следният 
параграф:
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„Прилагането на коефициенти не 
може да води до увеличаване на 
нивото на неговата цел за 
специфични емисии с повече от 
2 g CO2/km.“

Or. en

Изменение 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 3б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 5 се добавя следният 
параграф:
„Облекченията, прилагани съгласно 
член 5, не могат да бъдат запазени с 
цел да бъдат взети предвид след 
2020 г.“

Or. en

Изменение 90
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
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специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020—2023 г. се прилагат посочените 
в параграф 1 коефициенти, не може 
да превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

Or. en

Обосновка

За да стимулира разработването и търговията с автомобили с ниски емисии на СО2, 
ЕС следва да постави амбициозни цели за емисиите на СО2 за периода след 2020 г., 
вместо да понижава целта за емисиите за 2020 г. чрез отчитането на реалните 
превозни средства. Предположението за нулеви емисии при електрическите и 
водородните превозни средства вече благоприятства подобни технологии, като 
съкращава емисиите нагоре по веригата.

Изменение 91
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
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специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020—2023 г. се прилагат посочените 
в параграф 1 коефициенти, не може 
да превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

Or. en

Изменение 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 5a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
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общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един
производител.“

Or. de

Изменение 93
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km

Схема от типа „бонус-малус“ за 
превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод в съответствие с 
пазара

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.

1. Като се признава първоначалният 
недостатък, свързан с високите 
разходи за иновации и разработване 
на производителите, инвестиращи в 
превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод, целта, посочена в 
член 4, за всеки производител се 
коригира, както следва:
а) за всеки цял процентен пункт, за 
който делът на новопродадените 
превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод в автомобилния 
парк на даден производител е под 
средния пазарен дял на Съюза, целта 
за CO2 на този производител се 
намалява с 2 g CO2/km;
б) за всеки цял процентен пункт, за 
който делът на новопродадените 
превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод в автомобилния 
парк на даден производител е над 
средния пазарен дял на Съюза, целта 
за CO2 на този производител ще бъде 
увеличена с 2 g CO2/km.
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2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

2. До 28 февруари всяка година 
държавите членки публично 
оповестяват броя за всеки 
производител на превозните средства 
с много ниски емисии на въглерод по 
отношение на предходната 
календарна година.“

Or. en

Изменение 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“
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Or. de

Изменение 95
Judith A. Merkies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

Or. en

Изменение 96
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
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Регламент 2009/443/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

Or. fr

Обосновка

Oблекченията застрашават целта за намаляване на емисиите на CO2. Те следва да 
бъдат премахнати.

Изменение 97
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта 
от 95 g CO2/km
1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. 
и за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.
2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.“

Or. en

Обосновка

Облекченията снижават целите за специфичните емисии на производителите чрез 
предоставяне на емисионни квоти за продажбата на превозни средства с емисии под 
35 g CO2/km. Фактът, че понастоящем в настоящия регламент електрическите 
превозни средства са считани за превозни средства с нулеви емисии, вече е съществен 
стимул, тъй като емисиите на електрическите превозни средства, изчислени по 
метода „well-to-wheel”, са значително по-високи от 0g CO2/km. Облекченията 
засилват изкривяването на средните специфични емисии на CO2 и застрашават 
екологосъобразността на настоящия регламент. Поради това те следва да бъдат 
отхвърлени.

Изменение 98
Christofer Fjellner

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
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Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. и 
за 1 лек автомобил от 2024 г. 
нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km се счита за 1,5 леки 
автомобила за периода 2015—2025 г.

Използването на част или всички 
натрупани облекчения може да бъде 
направено всяка година в рамките на 
периода 2016—2025 г.

Or. en

Изменение 99
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 за периода 
2020—2023 г. всеки нов лек пътнически 
автомобил със специфични емисии на 
CO2 под 35 g CO2/km се счита за:

– 1,3 леки автомобила за 
производителите, които достигнат 
продажби на нови превозни средства 
със специфични емисии на CO2 под 35 
g CO2/km в размер между 2 % и 3 % от 
общите годишни продажби,
– 1,5 леки автомобила за
производителите, които достигнат 
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продажби на нови превозни средства 
със специфични емисии на CO2 под 35 
g CO2/km в размер между 3 % и 4 % от 
общите годишни продажби,
– 1,7 леки автомобила за
производителите, които достигнат 
продажби на нови превозни средства 
със специфични емисии на CO2 под 35 
g CO2/km в размер по-висок от 4 % от 
общите годишни продажби.

Or. it

Изменение 100
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/EО
Член 5а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020 — 2023 г. и 
за 1 лек автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са
под 50 g CO2/km, или който отделя 
под 50 % от стойността за CO2, 
посочена в неговата цел за 
специфични емисии, определена във 
формулата в приложение І, с таван 
от 70 g CO2/km, се счита за 2 леки 
пътнически автомобила от 2016 г.
нататък. Използването на част или 
всички натрупани облекчения може 
да бъде направено всяка година в 
рамките на периода 2016 – 2025 г.

Or. fr

Изменение 101
Elena Oana Antonescu
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020—2023 г. и 
за 1 лек автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са 
под 50 g CO2/km, се счита за 2 леки 
автомобила, считано от 2016 г. нататък.

Or. en

Изменение 102
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 
35 g CO2/km се счита за 1,3 леки 
автомобила за периода 2020—2023 г. и 
за 1 лек автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2, които са
под 50 g CO2/km, или който отделя 
под 50 % от стойността за CO2, 
посочена в неговата цел за 
специфични емисии, определена във 
формулата в приложение І, с таван 
от 70 g CO2/km, се счита за 1,5 леки 
автомобила от 2016 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да определи амбициозна система за облекчения, която би 
насърчила автомобилната промишленост да инвестира в превозни средства с ниски 
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емисии.

Изменение 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/EО
Член 5а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 35 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km се счита за 1,3 леки автомобила 
за периода 2020 — 2023 г. и за 1 лек 
автомобил от 2024 г. нататък.

Or. fr

Обосновка

За да се намали цената по отношение на използване на превозните средства за 
гражданите и за да се постигнат свързаните с околната среда цели, посочени в 
настоящото предложение, облекченията следва да бъдат ефективен стимул за 
развитието на всички видове екологично чисти превозни средства (електрически, 
хибридни и др.). Горната граница от 35 g CO2/km във вида, в който е предложена, 
изключва видовете технологии, считани в днешно време за екологично чисти, а също и 
отговарящи на потребителското търсене. В такъв случай е необходимо да се повиши 
горната граница.

Изменение 104
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 

заличава се
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взема предвид, когато за периода 
2020—2023 г. се прилагат посочените 
в параграф 1 коефициенти, не може 
да превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

Or. en

Изменение 105
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

заличава се

Or. it

Изменение 106
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/EО
Член 5а — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 

заличава се
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2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

Or. fr

Изменение 107
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020—2023 г. се прилагат посочените 
в параграф 1 коефициенти, не може 
да превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

заличава се

Or. en

Изменение 108
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020—2023 г. се прилагат посочените 

заличава се
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в параграф 1 коефициенти, не може 
да превишава общо 20 000 нови 
регистрации на леки пътнически 
автомобили за един производител.

Or. en

Изменение 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4
Регламент 2009/443/EО
Член 5а — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Максималният брой нови леки 
пътнически автомобили, който се 
взема предвид, когато за периода 
2020 — 2023 г. се прилагат 
посочените в параграф 1 
коефициенти, не може да превишава 
общо 20 000 нови регистрации на леки 
пътнически автомобили за един 
производител.

заличава се

Or. fr

Обосновка

За да се намали цената по отношение на използване на превозните средства за 
гражданите и за да се постигнат свързаните с околната среда цели, посочени в 
настоящото предложение, огромните облекчения следва да бъдат ефективен стимул 
за развитието на всички видове екологично чисти превозни средства (електрически, 
хибридни и др.). Премахването на предложената горна граница ще насърчи 
производителите да предложат на пазара максимален брой екологичо чисти превозни 
средства и по този начин се отговаря на проблема с цените на горивата за 
потребителите.

Изменение 110
Jo Leinen
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4a (нова) 
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 5а се добавя следният 
параграф:
„2a. Прилагането на коефициенти не 
може да води до увеличаване на 
нивото на неговата цел за 
специфични емисии с повече от 
2 g CO2/km.“

Or. en

Изменение 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 5а се добавя следният 
параграф:
„2б. Облекченията съгласно член 5 не 
могат да бъдат запазени с цел да 
бъдат взети предвид след 2020 г.“

Or. en

Изменение 112
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 5а – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 5а, след параграф 2, се 
добавя следният параграф:
„2а. До 28 февруари всяка година, след 
годината на влизане в сила на 
настоящия регламент, Комисията 
установява дали общият размер на 
предоставените облекчения променя 
съществено целта за емисии, 
посочена в член 1. Ако тази цел се е 
понижила с повече от 2 g CO2/km, 
мултипликаторът, определен в 
член 5, параграф 1 от настоящия 
регламент, се определя на 1 лек 
автомобил за тази година.“

Or. it

Изменение 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) След член 7 се добавя следният 
член:
„Член 7a
Съответствие в експлоатация
1. Разпоредбите за съответствие в 
експлоатация гарантират както 
реалните емисии на CO2, така и 
реалния разход на гориво на новите 
леки пътнически автомобили по 
време на техния нормален полезен 
живот при условията на нормална 
употреба.
2. За всички нови леки пътнически 
автомобили разпоредбите за 
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съответствие в експлоатация за 
измерването на емисиите на CO2 са 
определени от доклад за проверка, 
извършена от независим и 
сертифициран орган.
3. Ако измерената стойност на 
емисиите на CO2 по време на 
изпитване в условията на нормална 
експлоатация надхвърля с повече от 
4 % специфичните емисии на CO2, 
предоставени от производителите 
съгласно член 8, параграф 2 от
настоящия регламент, Комисията 
преизчислява въз основа на тази 
стойност специфичните емисии на 
CO2 за конкретния производител.“

Or. it

Изменение 114
Chris Davies

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 8, параграф 4 алинея 
трета се изменя, както следва:
„Регистърът и уведомлението са 
достъпни за обществеността. 
Информацията, записвана от всяка 
държава членка съгласно параграф 1, 
също е обществено достъпна, 
независимо от това, дали тя е 
включена в регистъра.“

Or. en

Обосновка

Процесът на мониторинг и отчитане е от съществено значение за определяне на 
съответствието с целите за емисиите. Обществеността следва да бъде в състояние 
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да следи и участва в този процес на всеки етап.

Изменение 115
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) 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 
Комисията заедно с конкретните 
данни, посочени в приложение ІІ към 
настоящия регламент, и се публикува 
в съответствие с член 10. 
Специфичните емисии на CO2 за типа 
превозно средство, за което е 
установено отклонение, се коригират, 
като се отчита отклонението, при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 през 
следващата календарна година. 
Комисията изменя своя Регламент 
(ЕС) № 1014/2010 относно 
наблюдението1 с разпоредби, които са 
подходящи, за да се гарантира 
спазването на настоящия параграф.“
_________
1 ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15.

Or. en



AM\931181BG.doc 77/117 PE506.077v02-00

BG

Обосновка

Широко прието е, че настоящият цикъл на изпитване не отразява точно реалните 
условия на движение. Поради това информацията, която се предоставя на 
потребителите, е неточна и подвеждаща. Трябва да се предвидят разпоредби, за да 
се гарантира, че направените оценки в по-голяма степен отразяват действителните 
емисии в световен мащаб. Тези разпоредби ще бъдат все още необходими, дори когато 
се приеме новата процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP).

Изменение 116
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) 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 
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
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Изменение 117
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 — параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„4б. Комисията наблюдава 
действителните докладвани 
стойности на емисиите на CO2 по 
тип превозно средство и 
производител въз основа на най-
добрите налични източници на 
информация и посочва в годишните си 
мониторингови доклади какви са тези 
стойности в сравнение със 
стойностите на одобрението на 
типа.“

Or. en

Изменение 118
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 4в (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В член 8, параграф 5 алинея втора 
се изменя, както следва:
„Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
31 октомври потвърждава или изменя 
предварителните изчисления по 
параграф 4. Уведомленията от 
производителите и потвържденията 
или измененията от Комисията 
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съгласно този параграф, както и 
уведомленията от Комисията 
съгласно параграф 6, са обществено 
достъпни.“

Or. en

Обосновка

Процесът на мониторинг и отчитане е от съществено значение за определяне на 
съответствието с целите за емисиите. Обществеността следва да бъде в състояние 
да следи и участва в този процес на всеки етап.

Изменение 119
Thomas Ulmer

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 5
Регламент 2009/443/ЕО
Член 8 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни правила относно 
процедурите за мониторинга и 
отчитането на данни по настоящия член 
и за прилагането на приложение II. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

9. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 14а относно 
процедурите за мониторинга и 
отчитането на данни по настоящия член 
и прилагането на приложение II.

Or. en

Изменение 120
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 9 – параграф 2 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В член 9, параграф 2 буква б) се 
заменя със следния текст:
„от 2009 г.:
(Извънредно количество емисии × 
130 EUR/g CO2/km) × брой нови леки 
пътнически автомобили.

Or. en

Изменение 121
Thomas Ulmer

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 6
Регламент 2009/443/ЕО
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни условия за 
събиране на таксите за извънредни 
количества емисии по параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 14а относно 
условията за събиране на таксите за 
извънредни количества емисии по 
параграф 1.

Or. en

Изменение 122
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 7 – буква aа) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 11 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 4 първата алинея се 
заменя със следното:
„Заявление за дерогация от целта за 
специфичните емисии, изчислена в 
съответствие с приложение I, може да 
бъде подадено от производител, който 
заедно с всички свои свързани 
предприятия отговаря за от 10 000 до 
100 000 нови леки пътнически 
автомобила, регистрирани в Съюза за 
календарна година.“

Or. en

Обосновка

За да се осигури постепенно цялостно намаляване на емисиите на CO2 в рамките на 
автомобилния парк, от 2020 г. до 2030 г. дерогацията за „тясноспециализирано 
производство“ следва да се намали до 100 000.

Изменение 123
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 7 – буква ва) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 11 – параграф 4 – алинея 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в параграф 4, втора алинея се 
добавя следната буква:
„ва) ако заявлението е във връзка с 
приложение I, точка 1, буква г), цел, 
която представлява 65-процентно 
намаление на средните специфични 
емисии на CO2 през 2007 г. или, когато 
дадено заявление се подава по 
отношение на няколко свързани 
предприятия — 65-процентно 
намаление на средната стойност на 
средните специфични емисии на CO2
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на тези предприятия през 2007 г.“

Or. en

Изменение 124
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 8a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) 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.
Отчитането на технологиите 
трябва да включва като минимум 
доклад за проверка от техническа 
служба, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № 725/2011.
Общият принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 4 g CO2/km на превозно средство.“

Or. en

Обосновка

Въпреки че екологичните иновации насърчават и поощряват иновациите в 
автомобилната промишленост, те създават погрешна представа за движението в 
реални условия, като объркват потребителите и не предоставят достатъчна 
прозрачност за нивата на CO2 на производителите.

Изменение 125
Corinne Lepage
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 8а (нова)
Регламент 2009/443/EО
Член 12 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 12 параграф 1 се заменя със 
следното:
„При заявление в тази връзка от 
доставчик или производител се взема 
предвид намалението на емисиите 
СО2, постигнато чрез използване на 
иновативни технологии. Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 3 g CО2/km.“

Or. fr

Изменение 126
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 8а (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 12 параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„При заявление в тази връзка от 
доставчик или производител се взема 
предвид намалението на емисиите 
СО2, постигнато чрез използване на 
иновативни технологии.
Тези технологии трябва да бъдат 
взети под внимание само ако 
методологията, чрез която те се 
оценяват, е в състояние да 
предостави проверими, 
възпроизводими и съпоставими 
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резултати.
Общият принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 7 g CО2/km.
Този принос ще бъде предоставен на 
всеки отделен производител,
пропорционално на процента 
автомобили от неговия парк, които 
са оборудвани с тези иновативни 
технологии.“

Or. it

Изменение 127
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 9
Регламент 2009/443/ЕО
Член 12 – параграф 2 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
технологии по параграф 1. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2 от настоящия 
регламент.

Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
технологии по параграф 1. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2 от настоящия 
регламент. При одобряването на 
иновативните технологии или 
иновативните технологични пакети 
като положителен фактор се 
отчита създаването на „зелени 
работни места“ в Европейския съюз.

Or. pt

Изменение 128
Sabine Wils
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква -а) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:
„2. До 31 октомври 2014 г., а след това 
веднъж на всеки три години, се 
приемат мерки за изменение на 
приложение I, за да се коригира 
стойността на F0, посочена в него, в 
зависимост от средния отпечатък на 
новите леки пътнически автомобили 
през предходните три календарни 
години.“

Or. en

Обосновка

Масата на лекия автомобил не е добър показател за неговата полезност и 
следователно не следва да се използва, за да се определят целите за специфични 
емисии. Обратно, отпечатъкът (ширина на следата х колесна база) е по-добър 
показател за полезност: той е по-неутрален, стабилен и по-добре отразява 
полезността на един автомобил. Купувачите на леки автомобили могат да избират 
автомобил въз основа на неговия размер, но не и на теглото му. Регламент, основаващ 
се на отпечатъка, ще отдаде заслуженото на производителите за техните усилия да 
направят автомобили си по-леки.

Изменение 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:
„2. До 31 октомври 2014 г., а след това 
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веднъж на всеки три години, се 
приемат мерки за изменение на 
приложение I, за да се коригират
стойностите на M0 и F0, посочени в 
него, в зависимост от средната маса
или отпечатък на новите леки 
пътнически автомобили през 
предходните три календарни години.“

Or. de

Обосновка

Използването на отпечатъка би противодействало на тенденцията автомобилите да 
стават все по-тежки и би насърчило производството на автомобили с ниско тегло, за 
което в момента няма никакви стимули.

Изменение 130
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква -а) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:
„2. До 31 октомври 2014 г., а след това 
веднъж на всеки три години, се 
приемат мерки за изменение на 
приложение I, за да се коригира 
стойността на F0, посочена в него, в 
зависимост от средния отпечатък на 
новите леки пътнически автомобили 
през предходните три календарни 
години.“

Or. en

Изменение 131
Corinne Lepage
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква -а (нова)
Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следния текст:
„2. До 31 октомври 2014 г., а след това 
веднъж на всеки три години, се 
приемат мерки за изменение на 
приложение I, за да се коригира 
стойността на F0, посочена в него, в 
зависимост от средния отпечатък на 
новите леки пътнически автомобили 
през предходните три календарни 
години.“

Or. fr

Изменение 132
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква аа) (нова)
Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 3 първата алинея се 
заменя със следното:
„3. От 2012 г. Комисията извършва 
оценка на въздействието, за да 
преразгледа до 2014 г., както е 
предвидено в член 14, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
процедурите за измерване на 
емисиите на СО2, посочени в 
споменатия регламент. По-конкретно 
Комисията представя подходящи 
предложения за адаптиране на тези 
процедури, така че да отразяват 
адекватно действителните резултати 
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на леките автомобили по отношение 
на емисиите на СО2. Преразгледаните 
процедури следва да бъдат приложени 
най-късно до 2017 г. Комисията 
гарантира, че впоследствие тези 
процедури се преразглеждат 
редовно.“

Or. fr

Изменение 133
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква aа) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 3 – алинея 1а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 3 се добавя следната 
алинея:
„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 
елементите 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.
Когато се допуска промяна в някой от 
факторите в рамките на цялостната 
процедура на изпитване, които 
влияят на измерените емисии на СО2, 
Комисията гарантира, че тя включва 
изчисляване на корекцията за всяка 
от тези променливи в процедурите за 



AM\931181BG.doc 89/117 PE506.077v02-00

BG

изпитване, които се използват, за да 
се коригират измерените стойности, 
така че да се компенсира промяната 
във факторите и по този начин да се 
нормализират измерените емисии.“

Or. en

Изменение 134
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква aб) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 3 – алинея 1б (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 3 се добавя следната 
алинея:
„С цел да се провери, че емисиите от 
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

Обосновка

Данните от експерименти показват, че често не е възможно да се повторят 
стойностите от първоначалното изпитване при движение по инерция при сериен 
автомобил. Поради това е изключително важно автомобилът, за който се 
осъществява проверка на съответствието на производство, да бъде подложен на 
изпитване при движение по инерция, за да се установят аеродинамичните стойности 
и стойностите на съпротивление при търкаляне и да се осигурят стойностите, 
които да се използват за изпитването на динамометъра, което представлява част 
от изпитването на съответствието на производството.
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Изменение 135
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с действащия регламент е уместно да се запази задължението на 
Комисията да преразглежда процедурите за измерване на емисиите на CO2, за да се 
отрази адекватно реалното поведение на автомобилите по отношение на емисиите 
на CO2 и да се включат в цикъла на изпитване одобрените иновативни технологии 
съгласно определеното в член 12. С оглед на съответствието, от началната дата на 
прилагане повече не се одобряват иновативни технологии.

Изменение 136
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

заличава се

Or. fr

Изменение 137
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква ба) (нова)
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Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 3 – алинея 2а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 3 се добавя следната 
алинея:
„С оглед да се гарантира, че 
действителните емисии са отразени 
задоволително и измерените 
стойности на CO2 са строго 
съпоставими, Комисията, в 
съответствие с член 14, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 715/2007,
гарантира, че елементите в 
процедурата за изпитване, които 
имат съществено влияние върху 
измерените емисии на CO2, са строго 
определени. С цел да се провери, че 
емисиите на CO2 на серийно 
произвежданите превозни средства 
съответстват на стойностите на 
одобрения тип, стойностите на 
съпротивление, получени от 
изпитвания при движение по инерция 
за настройване на динамометъра, са 
получени от превозното средство, за 
което се проверява съответствието 
на серийното производство.“

Or. en

Обосновка

Широко прието е, че настоящият цикъл на изпитване не отразява точно реалните 
условия на движение. Поради това информацията, която се предоставя на 
потребителите, е неточна и подвеждаща. Трябва да се предвидят разпоредби, за да 
се гарантира, че направените оценки в по-голяма степен отразяват действителните 
емисии в световен мащаб. Тези разпоредби ще бъдат все още необходими, дори когато 
се приеме новата процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP).

Изменение 138
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква ба) (нова)
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Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 3а:
„(3а) Комисията обмисля ползата от 
гарантирането на това, че 
стойностите на CO2 за одобрението 
на типа включват емисиите в 
резултат на използването на 
основните енергоползващи 
устройства на автомобила, и по 
целесъобразност представя 
предложения за влизането в сила на 
това условие в периода след 2020 г.“

Or. en

Обосновка

Eнергоползващите устройства, като климатичната инсталация и осветлението,
понастоящем не се активират по време на процедурите за изпитване и допринасят за 
разликата между стойностите на емисиите за одобрение на типа и действителните 
емисии в реални условия, което води до заблуждение на потребителите.

Изменение 139
Mario Pirillo

Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.,
като взема надлежно предвид 
възможността за създаване на единна 
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цел за всички производители.

Or. it

Изменение 140
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 
пътнически автомобили за периода 
след 2020 г.

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва подробно 
проучване на целта от 60 g 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 
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 емисиите на леките 
пътнически превозни средства нагоре 
по веригата и може, ако е уместно, да 
представя предложения за начина, по 
който тези емисии следва да се 
вземат под внимание в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 141
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
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Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.”

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г., 
включително цел от 60 g CO2/km за 
2025 г.”

Or. fr

Изменение 142
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в
Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 
пътнически автомобили за периода след 
2020 г.

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент и 
представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета относно:

- целите за емисиите на CO2 за нови 
леки пътнически автомобили за периода 
след 2020 г,

- разглеждането на единна цел за 
всички производители на автомобили, 
като позволи да се представят всички 
критерии за полезност,
- евентуално, разглеждането на 
модулирана цел въз основа на 
критерия за полезност, отпечатъка и 
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последните налични данни за 
европейския автомобилен парк,
- разглеждането на текущо, 
прогресивно намаляване, при 
многогодишна база, на целите за 
емисии на CO2 за периода след 2020 г., 
евентуално включвайки система за 
капитализиране на емисии,
- реда и условията за въвеждането на 
новия цикъл за изпитване, който е по-
представителен относно реалните 
условия за движение в Европа, в 
тяхната цялост и по подходящ начин 
за Регламент (ЕО) № 715/2007, 
Регламент (ЕО) № 443/2009, както и 
за съвместния преглед на Директива 
№ 1999/94/ЕО относно наличието на 
потребителска информация за 
разхода на гориво и емисиите на СО2 
по отношение на търговията с нови 
леки автомобили.

Or. fr

Обосновка

След 2020 г. следва да бъде посочена за всички производители една и съща цел за 
емисиите на CO2, от съображения за равнопоставеност и ефективност. Комисията 
следва да изготви до края на 2014 г. всеобхватно законодателно предложение, 
включващо преразглеждане на цикъла за изпитване и обхващащо както емисиите на 
CO2, така и стандартите за емисии ЕВРО и директивата за етикетиране на 
превозни средства в съответствие с емисиите на CO2.

Изменение 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 31 декември 2014 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 

5. До 31 декември 2015 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
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специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
превозни средства за периода след 
2020 г.

специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
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 144
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 
пътнически автомобили за периода 
след 2020 г.

5. В срок до 1 януари 2018 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
цел определяне на:

— условията за постигане на 
дългосрочна цел от 70 g CO2/km до 
2025 г. по ефективен по отношение на 
разходите начин; както и
— аспектите на изпълнението на 
тази цел, включително таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и неговата 
оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 



AM\931181BG.doc 97/117 PE506.077v02-00

BG

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

Or. en

Изменение 145
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

5. В срок 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 цикъл и процедури за 
изпитване да бъдат напълно 
определени и въведени, а първите 
резултати – оценени.

Or. en

Изменение 146
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
превозни средства за периода след 
2020 г.

5. 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 пътнически 
превозни средства за периода след 
2020 г.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат приети нови цели за периода след 2020 г., за предпочитане до края на 
2017 г., за да се гарантира, че автомобилната промишленост все още има 
достатъчно време за изпълнение на новите поставени цели. Поради това Комисията 
следва да предложи преразглеждане на целите до края на 2015 г.

Изменение 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

5. В срок до 31 декември 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. Ако 
в резултат от въвеждането на нова 
регулаторна процедура за изпитване 
настъпят промени, те се вземат 
предвид в мерките, прилагани
съгласно член 13, параграф 7.

Or. de
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Обосновка

Преди определянето на дългосрочна цел следва да се наблюдава развитието на пазара. 
Определяне на нова пределна стойност през 2014 г., която влиза в сила чак след 
2020 г., изглежда прибързано, тъй като все още не може да се прецени какви 
технологии ще се наложат на пазара. Промените в процедурата на изпитване 
оказват въздействие върху целите за емисиите. Поради това при прилагане на нова 
процедура целите трябва да се адаптират.

Изменение 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
превозни средства за периода след 
2020 г.

5. До 31 декември 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 
превозни средства за 2030 г. и след 
това.

Or. en

Обосновка

За да може автомобилната промишленост и промишлеността за производство на 
компоненти да извършва дългосрочни инвестиции и иновации, е необходимо да се 
вземат предвид продуктовите цикли, които са 5—7 години за леките пътнически 
автомобили и повече от 10 години за вановете (ACEA). Поради това е желателно през 
2017 г. да се договори цел за 2030 г.

Изменение 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5



PE506.077v02-00 100/117 AM\931181BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г., 
включително цел от 70 g CO2/km за 
2025 г.
Въз основа на този преглед и на 
свързаната с него оценка на 
въздействието Комисията представя 
предложение за изменение на 
настоящия регламент по начин, 
който е неутрален от гледна точка 
на конкуренцията и устойчивостта и 
който се характеризира със социална 
справедливост. Всяко предложение за 
изменение на настоящия регламент 
трябва да бъде в съответствие с 
икономически ефективния път за 
постигане на дългосрочните цели на 
Съюза по отношение на климата за 
2050 г. и представлява еднакво 
равнище на амбициозност както за 
пътническите автомобили, така и за 
лекотоварните превозни средства.

Or. en

Изменение 150
Sophie Auconie

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/EО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 

5. В срок до 31 декември 2017 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
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други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

Or. fr

Обосновка

Преди Комисията да преразгледа тези разпоредби, следва да се очаква, че новите 
процедури на изпитване са определени и технологичните разработки, в процес на 
развитие, могат да бъдат по-добре осмислени. Така Комисията ще има по-добра 
преценка относно положението и възможностите за намаляване на емисиите на CO2
за в бъдеще.

Изменение 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква в)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.

5. 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 пътнически 
автомобили за периода след 2020 г.
Прегледът има за цел да определи 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии в рамките от 
65 g CO2/km до 75 g CO2/km за новия 
автомобилен парк. Въз основа на този 
преглед, който включва цялостна 
оценка на въздействието върху 
автомобилната промишленост и 
свързаните с нея отрасли, Комисията 
по целесъобразност прави 
предложение за изменение на 
настоящия регламент по начин, 
който е разходно ефективен и 
възможно най-неутрален от гледна 
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точка на конкуренцията и който 
гарантира постигането на 
дългосрочните цели на Съюза в 
борбата срещу изменението на 
климата.

Or. de

Обосновка

Важно е своевременно да се определят целите, за да се даде на промишлеността 
сигурност при планирането. Същевременно обаче е трудно още отсега да се знае с 
точност коя цел е приемлива. Поради това е целесъобразно посочването на 
„коридор“, в рамките на който по-късно ще бъде посочена цел. Според редица 
изследвания и обсъждания на експерти цели в рамките от 65 g до 75 g СО2/km са 
реалистични.

Изменение 152
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква ва) (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) след параграф 6 се добавя следният 
параграф:
„6а. До 2016 г. Комисията публикува 
доклад, в който се проучва 
разработването на алтернативни 
горива и свързаните с тях емисии от 
процесите, предшестващи 
производството им. В доклада си 
Комисията представя предложения 
относно това дали и как емисиите, 
генерирани при използването на така 
наречените превозни средства с 
нулеви емисии, могат да бъдат взети 
предвид в настоящия регламент.“

Or. de
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Обосновка

Регламент (ЕО) № 443/2009 засяга единствено емисиите на отработени газове на 
превозните средства, но не и емисиите, които се генерират при производството на 
енергия или водород за така наречените превозни средства с нулеви емисии, макар че 
техните действителни емисии може да са значително по-високи. За да се гарантира, 
че производителите избират двигатели, които позволяват най-ниските общи емисии, 
настоящият регламент следва да вземе предвид всички емисии, генерирани при 
производството, както е общоприето в САЩ.

Изменение 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 10 – буква г)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 14а с 
цел да бъдат адаптирани формулите в 
приложение I, така че да бъдат отразени 
възможни промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на СО2, посочена 
в Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008, като се
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
средства с различна полезност.

7. Комисията представя предложения 
на Парламента и на Съвета в 
рамките на процедурата на комитет 
съгласно член 14 за адаптиране на
формулите в приложение I, така че да 
бъдат отразени възможни промени в 
регламентираната процедура за 
изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на СО2, посочена в 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Регламент (ЕО) № 692/2008. При това 
тя гарантира във възможно най-
голяма степен, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
средства с различна полезност. 
Отклоненията от целите за 
специфични емисии на СО2, които 
възникват поради прилагане на нова 
процедура на изпитване, се 
компенсират чрез програма за 
адаптиране въз основа на реални 
измервания, която обхваща всички 
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класове превозни средства, 
технологии и производители. 
Същевременно Комисията 
предоставя възможността на 
производителите посредством 
сравнителни измервания да предлагат 
до 2020 г. индивидуални коефициенти 
за преизчисляване за отделни модели, 
варианти и версии, които могат да се 
прилагат в рамките на мониторинга 
вместо предложените от Комисията 
схеми за адаптиране. За целта 
Комисията представя подходящи 
предложения за изменение на 
членове 3 и 8.

Or. de

Обосновка

Поради причини, свързани с прозрачността и демократичната легитимност, 
измененията в цикъла на изпитване следва да бъдат въведени в рамките на 
процедурата на комитет. Програмата за адаптиране трябва да компенсира 
отклонения от целта, които се дължат на прилагането на нова процедура на 
изпитване. Тази възможност позволява на производителите да коригират за преходен 
период твърде големи отклонения от метода на Комисията, които са от значение за 
мониторинга на целта.

Изменение 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 12a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение I – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В приложение І точка 1, буква б) 
се заменя със следното:
„б) от 2016 г. се прилага една от 
следните формули:
i) специфични емисии на CO2 = 130 + a 
× (M — M0)
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където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = 0,0457;
ii) специфични емисии на CO2 = 130 + 
b × (F — F0)
където:
F = отпечатъкът на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
b = 17,6.“

Or. de

Обосновка

До 2015 г. производителите са направили плановете си въз основа на сегашния 
показател за маса. Поради това се предлага една система с две възможности, при 
която след 2016 г. като алтернатива на масата може да се включи отпечатъкът –
своеобразен въвеждащ етап за този показател. Стойността на b (17,6) е взета от 
оценката на въздействието на Комисията и съответства на крива от 60 % 
(равномерно разпределение на тежестта върху производителите).

Изменение 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от 2020 г.: в) от 2020 г. се прилага една от 
следните формули:

i) специфични емисии на CO2 = 95 + b 
× (F — F0)
където:
F = отпечатъкът на превозното 
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средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
b = 17,6

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M — M0)

ii) специфични емисии на CO2 = 95 + a 
× (M — M0)

където: където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Обосновка

До 2015 г. производителите са направили плановете си въз основа на сегашния 
показател за маса. Поради това се предлага една система с две възможности, при 
която след 2016 г. като алтернатива на масата може да се включи отпечатъкът –
своеобразен въвеждащ етап за този показател. Стойността на b (17,6) е взета от 
оценката на въздействието на Комисията и съответства на крива от 60 % 
(равномерно разпределение на тежестта върху производителите).

Изменение 156
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Специфични емисии на CO2 = 80 + a × 
(F – F0)

Or. en

Изменение 157
Sabine Wils
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Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Специфични емисии на CO2 = 70 + a × 
(M – M0)

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. германският Бундестаг призова федералното правителство да 
подкрепи амбициозната европейска цел от 70 g/km през 2020 г., която би подпомогнала 
поставянето и на спешно необходимите по-амбициозни европейски цели в областта на 
климата.

Изменение 158
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. en

Обосновка

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
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3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Изменение 159
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/EО
Приложение I – точка 1 – буква в – формула

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. fr

Изменение 160
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – определяне на стойността на „М“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъкът на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
(Това изменение се прилага по 
отношение на целия текст.)

Or. en

Обосновка

Масата на лекия автомобил не е добър показател за неговата полезност и 
следователно не следва да се използва, за да се определят целите за специфични 
емисии. Отпечатъкът (ширина на следата х колесна база) е по-неутрален, стабилен и 
по-добре отразява полезността на един автомобил. Регламент, основаващ се на 
отпечатъка, би отдал заслуженото на производителите за техните усилия да 
направят автомобилите по-леки и би довел до по-ниска обща цена за изпълнение на 
целта за 2020 г.
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Изменение 161
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – определяне на стойността на „М“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъкът на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

Or. en

Обосновка

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers.

Изменение 162
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/EО
Приложение I – точка 1 – буква в) – определяне на стойността „М“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

F = отпечатъка на превозното 
средство в квадратни метри (m²)

Or. fr

Изменение 163
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
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Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – определяне на стойността на „M0“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

Or. en

Изменение 164
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – определяне на стойността на „M0“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

Or. en

Обосновка

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Изменение 165
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
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Регламент 2009/443/EО
Приложение I – точка 1 – буква в) – определяне на стойността „M0“

Текст, предложен от Комисията Изменение

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

Or. fr

Изменение 166
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – стойност на буква „а“ във формулата

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Обосновка

Наклон, съответстващ на 60 % въз основа на автомобилния парк от 2009 г.

Изменение 167
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – стойност на буква „а“ във формулата

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en
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Обосновка

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Изменение 168
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение І – точка 1 – буква в) – стойност на буква „а“ във формулата

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Обосновка

Със засиленото навлизане на пазара на технологии за превозни средства с много ниски 
емисии на въглерод показателят за полезност и наклонът стават ненужни, защото 
производителите могат да постигат нулеви емисии.

Изменение 169
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/EО
Приложение I – точка 1 – буква в) – стойността на буква „а“ във формулата

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. a = 0,0296.
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Or. fr

Обосновка

Изглежда по-целесъобразно да се използват данни от автомобилния парк за 2009 г., 
вместо за 2006 г., при определянето на коефициента „а“, за разпределяне на усилията 
между автомобилните производители.

Изменение 170
Corinne Lepage

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13
Регламент 2009/443/EО
Приложение I – точка 1 – буква в) – стойността на буква „а“ във формулата

Текст, предложен от Комисията Изменение

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Обосновка

Величината а = 17,6 произлиза от оценката на въздействието на Европейската 
комисия и съответства на наклон от 60 %. Според докладът на ЕАОС „Мониторинг 
на емисиите на СО2 от новите леки автомобили в ЕС: обобщение на данните за 
2011 г.“, средният отпечатък на нови леки пътнически автомобили, регистрирани 
през същата година, е 3,97 m2, което предполага начална стойност на F0 равна на 
3,97.

Изменение 171
Sabine Wils

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
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специфични емисии на CO2 = 50 + a × 
(M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = 50 % наклон.“

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. германският Бундестаг призова федералното правителство да 
подкрепи амбициозната европейска цел от 50 g/KM през 2025 г., която би 
подпомогнала поставянето и на спешно необходимите по-амбициозни европейски цели 
в областта на климата.

Изменение 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = съответстваща на 60 % наклон.“

Or. en
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Изменение 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 70 + a × 
(M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = (*съответстваща на 60 % 
наклон).“

Or. en

Изменение 174
Rebecca Harms

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 60 + a × 
(F – F0)
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където:
F = отпечатъкът на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
а = наклон, съответстващ на 60 %.“

Or. en

Изменение 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение 1 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Към приложение I се добавя 
следната точка:
„2a. Производителят прилага един и 
същ показател за полезност (маса или 
отпечатък) за целия си автомобилен 
парк. След като вече е избрал да 
използва отпечатъка като показател 
за полезност, въз основа на който да 
се установява изпълнението на 
неговата цел за специфични емисии, 
производителят не може да използва 
отново масата през следващите 
години.“

Or. de

Обосновка

Ако автомобилната промишленост може да избира показателя за полезност 
поотделно за всеки тип превозно средство от своя парк, поставената обща цел би 
била значително занижена. Просто ще бъде избран показател за полезност за всяко 
превозно средство, за който е необходимо най-малко усилие. Това обаче няма да 
насърчи намаляването на теглото като обща стратегия.
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Изменение 176
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение II – част A – точка 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В приложение II, част А, 
точка 1 се добавя следната буква:
„еа) максимална нетна мощност 
(kW);“

Or. en

Обосновка

Максималната нетна мощност (kW) е важен параметър, който засяга емисиите на 
CO2 на превозното средство, и поради това следва да бъде записван.

Изменение 177
Chris Davies

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 13б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Приложение II – част A – точка 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В приложение II, част А, 
точка 1 се добавя следната буква:
„(еб) обем на двигателя (cm3).“

Or. en

Обосновка

Обемът на двигателя е важен параметър, който засяга емисиите на CO2 на 
превозното средство, и поради това следва да бъде записван.


