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Легенда на използваните знаци

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства 
като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2
от лекотоварните превозни средства
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0593),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0271/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се обезпечи 
представителност на стойностите 
за емисиите на CO2 и ефективността 
на използване на горивото на напълно 
комплектованите превозни средства, 
Комисията следва да обмисли, по 
целесъобразност, преразглеждане на 
законодателството относно 
типовото одобрение.

Or. en

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 
превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 
изменение, заедно с изменения 3, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре 
изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови 
предложения до 2011 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 
превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 
изменение, заедно с изменения 1, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре 
изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови 
предложения до 2011 г.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато не са налични специфичните 
емисии на напълно комплектованото 
превозно средство, производителят 
на базовото превозно средство 
използва специфичните емисии на 
базовото превозно средство, за да 
определи средните специфични 
емисии на CO2.
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Or. en

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 
превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 
изменение, заедно с изменения 1, 3, 12 и 13, заличава първоначалното недобре 
изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови 
предложения до 2011 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Параграф 4 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на определянето на 
средните специфични емисии на CO2
за всеки производител, за същия 
производител и в същата календарна 
година се взема предвид евентуалното 
преизпълнение на неговата цел по 
отношение на емисиите на CO2
съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009, 
ако това бъде поискано от 
производителя.  В този случай 
изчислението се извършва по следния 
начин: 
80% от разликата между целта за 
специфични емисии на производителя 
и неговите средни специфични емисии 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
443/2009 се приспадат от неговите 
средни специфични емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства. 
Директива 2009/33/ЕО установява 
съотношението между пробега през 
целия експлоатационен живот на 
пътническите автомобили и леките 
търговски превозни средства на 80%.

Or. en

Обосновка

Тъй като намаляването на емисиите на CO2 на леките търговски превозни средства 
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първоначално беше въведено като част от допълнителните мерки за емисиите на CO2
на пътническите автомобили, усредняването на показателите на двата парка е 
логична следваща стъпка. Усредняването на показателите по отношение на CO2 на 
автомобилите и леките търговски превозни средства на даден производител следва да 
бъде възможно, тъй като намалява разходите за привеждане в съответствие за 
производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка 
на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са 
намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. 
Подобно усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни 
средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата 
на член 10. Тези 80%  отразяват по-дългия пробег на леките търговски превозни 
средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия 
регламент (вж. Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението). 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Ограничители на скоростта

До 2015 г. се въвеждат ограничители 
на скоростта с цел ограничаване на 
максималната скорост на 
новопроизведените превозни средства 
от категория N1, съгласно 
определението в член 2, до 120 km/h.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на максималната скорост, с която превозните средства от 
категория N1 могат да се движат, ще има благоприятно въздействие върху 
намалението на емисиите на CО2. Тези превозни средства се използват почти 
изключително за търговски цели и не е необходимо да се движат със скорост, по-
висока от 120 km/h. Това не следва да се разглежда като прецедент за другите видове 
превозни средства.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите на нови леки 
търговски превозни средства, с 
изключение на тези, на които е била 
предоставена дерогация съгласно член 
10, могат да създадат група с цел 
изпълнение на задълженията им по член 
4.

1. Производителите, с изключение на 
тези, на които е била предоставена 
дерогация съгласно член 10 или 
съгласно член 11 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, могат да създадат група с 
цел изпълнение на задълженията им по 
член 4

Or. en

Обосновка

Групирането на показателите по отношение на CO2 на автомобилите и леките 
търговски превозни средства на даден производител следва да бъде възможно, тъй 
като намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както 
показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и 
съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за 
пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно 
усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които 
не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. 
Факторът 0.8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и 
мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент (вж. 
Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграф 5 не се прилага, когато 
всички производители, включени в 
групата, принадлежат към една и съща 
група свързани производители.

6. Параграф 5 не се прилага, когато 
всички производители, включени в 
групата, принадлежат към една и съща 
група свързани производители или 
когато групата се състои от един 
производител, който групира своите 
паркове от пътнически автомобили и 
леки търговски превозни средства.
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Or. en

Обосновка

Срв. с изменението на член 6, параграф 1.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Съответните цели за отделните 
производителите се заменят от 
изменена цел за производителите, 
които групират пътнически и леки 
търговски превозни средства.
Изменението се определя по следния 
начин: 
80% от разликата между целта за 
специфични емисии на производителя 
и неговите средни специфични емисии 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
443/2009 се добавят към неговите 
средни специфични емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства. 
Директива 2009/33/ЕО установява 
съотношението между пробега през 
целия експлоатационен живот на 
пътническите автомобили и леките 
търговски превозни средства на 80%.

Or. en

Обосновка

Срв. с изменението на член 6, параграф 1.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) считано от 2019 г.: б) считано от 2019 г.:

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

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

Or. en

Обосновка

Срв. с обосновката на изменението на член 8, параграф 2, буква а).
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

където за целите на настоящия член: където за целите на настоящия член:

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

„извънредно количество емисии“ 
означава положителният брой грамове 
на километър, с който средните 
специфични емисии на CO2 на 
производителя — като се вземе предвид 
намалението на емисиите на CO2, 
дължащо се на одобрени новаторски 
технологии в съответствие с член 11, и 
намалението на емисиите на CO2, по-
ниско от посочената в Регламент 
(ЕО) № 443/2009 цел — превишават 
целта му за специфични емисии през 
календарната година или част от 
календарната година, за която се 
прилага задължението по член 4, 
закръглен до най-близките три знака 
след десетичната запетая; и „брой нови 
леки търговски превозни средства“ 
означава броят на новите леки 
търговски превозни средства, 
произведени от производителя, които са 
регистрирани през този период в 
съответствие с критериите за поетапно 
въвеждане, определени в член 4.

Or. en

Обосновка

Групирането между автомобили и леки търговски превозни средства (усредняване 
между разстояния и цели) намалява разходите за привеждане в съответствие за 
производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка 
на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са 
намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. 
Подобно групиране не ощетява производителите на леки търговски превозни 
средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата 
на член 10. Факторът 0.8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни 
средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия 
регламент.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цел за специфични емисии, 
съответстваща на неговия потенциал за 
намаляване на емисиите, включително 
икономическия и технологичния 
потенциал за намаляване на 
специфичните му емисии на CO2, и 
съобразена с особеностите на пазара за 
типа произвеждано леко търговско 
превозно средство.

г) цел за специфични емисии, 
съответстваща на неговия потенциал за 
намаляване на емисиите, включително 
икономическия и технологичния 
потенциал и общата средна стойност 
за сектора, за намаляване на 
специфичните му емисии на CO2, и 
съобразена с особеностите на пазара за 
типа произвеждано леко търговско 
превозно средство.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да изясни, че производителите, на които е предоставена 
дерогация, трябва да постигнат намаления наравно със своите конкуренти, и да не 
позволява на Комисията да предлага нереалистични намаления.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

До 2011 г. Комисията, по 
целесъобразност, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение с цел създаване на 
процедура за изчисляване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и ефикасността във 
връзка с разхода на гориво при напълно 
комплектованите превозни средства.

Or. en

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 
превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 
изменение, заедно с изменения 1, 3, 4  и 13, заличава първоначалното недобре 
изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови 
предложения до 2011 г.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Специфични емисии за напълно 
комплектовани превозни средства

заличава се

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

Or. en

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за 
превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото 
изменение, заедно с изменения 1, 3, 4 и 12, заличава първоначалното недобре изготвено 
предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 
2011 г.



PR\813741BG.doc 17/19 PE441.042v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложеното законодателство относно емисиите на CO2 от леки търговски превозни 
средства се очаква от момента, когато беше прието сходно законодателство относно 
пътническите автомобили. 

Леките търговски превозни средства се използват най-вече от предприятията, 
включително малки и средни предприятия, и понастоящем съставляват около 12 % от 
целия автомобилен парк. Трябва също така да се отчете фактът, че купувачите на 
автомобилни паркове често закупуват тези превозни средства в големи количества и по 
тази причина за тях вече е била извършена точна преценка относно ефективността и 
текущите разходи. 

При все това средното намаление на емисиите на CO2 за периода 2002–2007 г. за леки 
търговски превозни средства беше в размер на 0,4-0,5 % годишно и тези подобрения в 
ефективността на използване на горивото бяха компенсирани от увеличение на 
търсенето на транспорт и размера на превозните средства. 

Следователно приемането на цели за целия ЕС за нови леки търговски превозни 
средства е необходимо за избягване на раздробяването на вътрешния пазар в резултат 
на приемането на различни мерки на нивото на държавите-членки. Освен това 
определянето на стандарти за емисии на CO2 за нови леки търговски превозни средства 
е необходимо за избягване на риск от регулаторен пропуск в резултат на известно 
припокриване между регистрациите на пътнически автомобили и леки търговски 
превозни средства. В допълнение, на 28 юни 2007 г. Съветът прикани Комисията да 
изготви предложение за подобряване на ефективността на използване на горивото при 
леките търговски превозни средства. В заключение, важно е автомобилната 
промишленост да бъде стимулирана да инвестира в нови технологии. 

Докладчикът изразява одобрението си на основната идея на предложението, като по-
специално приветства разумния подход, съгласно който то се основава най-вече на 
законодателството, прието по време на последната парламентарна сесия относно 
емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства. Секторът на леките търговски 
превозни средства следва да бележи напредък по отношение на намаляване на 
емисиите, точно както това се случва в сектора на пътническите автомобили.

Важно е да се отбележи обаче, че двата сектора не функционират по напълно сходен 
начин. Секторът на леките търговски превозни средства има по-дълги развойни и 
производствени цикли в сравнение с този на пътническите автомобили. Аналогично, 
леките търговски превозни средства, както подсказва тяхното наименование, се 
използват широко за търговски цели и за разлика от пътническите автомобили 
възможностите за внасяне на промени в тяхната форма или маса с цел намаляване на 
емисиите са по-ограничени. Основният начин за постигане на тази цел за леките 
търговски превозни средства е чрез модификации на двигателите и механиката на 
превозните средства – един много по-дълъг и скъпоструващ процес в сравнение с 
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обикновена промяна на каросерията на превозното средство. Също така следва да се 
отбележи, че в сектора на леките търговски превозни средства вече се използва 
дизелово гориво в много по-голяма степен в сравнение с автомобилния сектор.

Въпреки това докладчикът не желае по-нататъшно отлагане на включените в 
предложението целеви дати. По-близка целева дата ще доведе до концентриране на 
усилията и до постигане на резултати. При все това докладчикът изразява съмнение 
относно това, доколко реалистично е постигането на предложената дългосрочна цел от 
135 g CO2/km в определения срок. Предвид по-високите разходи за намаляване на 
емисиите на CO2 за леките търговски превозни средства в сравнение с автомобилите, 
както и необходимите по-дълги развойни и производствени цикли, целта от 150g 
CO2/km е амбициозна, но постижима цел. 

Предложеното законодателство съдържа възможност за производителите да създават 
група помежду си за постигане на целите за намаляване на емисиите. Тази проява на 
гъвкавост следва да се приветства. Въпреки това, въз основа на принципа, че спестен 
грам CO2 е спестен грам CO2, независимо от начините за неговото постигане, 
докладчикът предлага производителите, които произвеждат както автомобили, така и 
леки търговски превозни средства, да могат да образуват група между двата типа 
превозни средства в рамките на собственото си дружество. Групирането между 
автомобили и леки търговски превозни средства (усредняване между разстояния и 
цели) намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както 
показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и 
съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за 
пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно 
групиране не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които не 
произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. 
Осигуряването на тази допълнителна гъвкавост за производителите носи ползи за 
околната среда и е проява на добра стопанска практика. 

Докладчикът изразява задоволство относно предложението на Комисията за дерогации 
за производителите, които произвеждат по-малко от 22 000 превозни средства годишно, 
и счита, че предложението определя разумен референтен критерий. При все това
регламентът следва да изясни, че производителите, на които е предоставена дерогация, 
трябва да постигнат намаления наравно със своите конкуренти, и да не позволява на 
Комисията да предлага нереалистични намаления, като докладчикът съответно внесе 
предложение за изменение.

Докладчикът е изненадан от факта, че предложените санкции за производители, които 
не намалят емисиите си на CO2 за леки търговски превозни средства, следва да се 
изчисляват при по-висока ставка в сравнение с производителите, които не намалят 
емисиите си за автомобили. Санкциите за двата сектора следва да бъдат съгласувани 
помежду си, а в предложението на Комисията не се съдържа никаква обосновка за по-
високи санкции за превозните средства от категория N1. Следователно докладчикът 
внася предложение за изменение на текста, за да го приведе в съответствие със 
законодателството относно автомобилите.
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Общата цел на предложеното законодателство е намаляване на емисиите на CO2 от 
леки търговски превозни средства. Както беше посочено, това е по-трудно постижимо 
отколкото при автомобилите, тъй като каросерията на леките търговски превозни 
средства не може да бъде модифицирана толкова лесно или евтино с цел постигане на 
по-голяма ефективност. Вместо това всички промени трябва да бъдат извършени в 
двигателите и механиката. При все това въвеждането на задължителни ограничители на 
скоростта за леките търговски превозни средства би представлявало друга възможност 
за решаване на проблема − технологията за реализиране съществува, като това е евтин 
и ефективен начин за незабавно намаляване на емисиите и много търговски 
организации модернизират превозните си средства чрез тяхното внедряване. 
Предложението на докладчика се отнася единствено до леките търговски превозни 
средства − тези превозни средства се използват почти изключително за търговски цели 
и не е необходимо да превишават 120 км/ч − и не следва да бъде разглеждано като 
прецедент за въвеждане на ограничители на скоростта за автомобилите.

В заключение, в неофициален документ Комисията призна, че първоначалните й 
предложения за превозни средства с многоетапно типово одобрение (т.е. превозни 
средства, изработвани поетапно от няколко различни производители) е неприложимо. 
Очевидно не е справедливо да се налагат санкции на производителите на базовото 
превозно средство, когато те не носят отговорност за това какво се случва с превозното 
средство на по-късен етап от производството му. Комисията предложи да внесе нови 
предложения до 2014 г., но докладчикът предлага тя да изложи начините, съгласно 
които възнамерява да подходи към превозните средства с многоетапно типово 
одобрение до 2011 г. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на система за 
измерване на действителните емисии на напълно комплектованите превозни средства.


