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PR_COD_1amCom

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 
изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за 
постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически 
автомобили до 2020 г.
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0393),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0184/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
12 декември 2012 г.,

– след консултация с 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, както и становищата на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика и комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 

(4) Предвид непропорционалното 
въздействие върху най-малките 
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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.

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. de

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
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 

(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 (WLTP)
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 
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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.

Регламент (ЕО) № 692/2008. С цел на 
производителите да бъде 
предоставена сигурност на 
планирането, съществуващата 
процедура за изпитване следва да се 
запази за целите на настоящия 
регламент до 2020 г. Считано от 2021 
г. WLTP следва да замени 
съществуващата процедура за 
изпитване. При прилагане на WLTP
през 2021 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. de

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
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 СО2, посочена в Регламент (ЕО) 
№ 715/2007. От особена важност е по 

(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 СО2. От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
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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.

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

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент 2009/443/ЕО
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. de

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 3, параграф 1 буква е) се 
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заменя със следното:
„е) „специфични емисии на CO2“  са 
емисиите на даден лек пътнически 
автомобил, измерени съгласно 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
посочени като масата 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, 
измерени в съответствие с същата 
процедура за измерване, както е 
определена 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; за 
прилагането на настоящата буква 
важат изменения на процедурата за 
измерване, установени в Регламент 
(ЕС) № 715/2007 и в Регламент (ЕС) № 
692/2008 и влизащи в сила от 1 януари 
2013 г., едва от 1 януари 2021 г.”

Or. de

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Облекчения
(1) При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всеки нов 
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лек пътнически автомобил със 
специфични емисии на CO2 под 50 g 
CO2/km или с минимален обхват от 
40 km в изцяло електрически работен 
режим 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.
(1a) 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.
(1в) Между 1 януари 2016 г. и 31 
декември 2023 г. производителите 
могат да изискат от Комисията да 
вземе под внимание спестеното 
съобразно параграф 3 облекчение при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2”;

Or. de
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Вмъква се следният член 5а: заличава се
„Член 5a
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. de

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 8 след параграф 3 се вмъква 
следният параграф:
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„(3a) Комисията води регистър на 
посочените в член 5, параграф 1в 
спестявания. Регистърът е достъпен 
за обществеността.”

Or. de

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Член 8, параграф 4 се заменя със 
следното:
„(4) Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно 
настоящия член. Централният 
регистър е достъпен за 
обществеността.
До 30 юни на всяка година, като се 
започне от 2011 г., Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за
a) средните специфични емисии на 
CO2 през предходната календарна 
година;
б) целта за специфични емисии през 
предходната календарна година и
в) разликата между неговите средни 
специфични емисии на CO2, 
изчислени съобразно буква а), през 
предходната календарна година и 
целта му за специфични емисии през 
същата тази година.
Наред с това, до 30 юни на всяка 
година, като се започне от 2016 г. и се 
стигне до 2023 г. включително, 
Комисията прави предварителни 
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изчисления за всеки производител за:
a) средните специфични емисии на 
CO2 за предходната календарна 
година, без оглед на посоченото в член 
5 облекчение,
б) разликата между неговите средни 
специфични емисии на CO2, изчислени 
съобразно буква а), през предходната 
календарна година и целта му за 
специфични емисии през същата тази 
година.
Комисията  съобщава на всеки 
производител предварителното си 
изчисление за него. Уведомлението 
включва данни за всяка държава-
членка относно броя на новите 
регистрирани леки пътнически 
автомобили и техните специфични 
емисии на CO2.”

Or. de

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Член 8, параграф 5 се заменя със 
следното:
„(5) Производителите могат, в срок до 
три месеца след като са били 
уведомени за предварителните 
изчисления по параграф 4, да 
уведомят Комисията за евентуални 
грешки в данните, като посочат 
държавата-членка, в която смятат, че 
е била допусната грешката.
Считано от 2016 г. до 2023 г.
включително всеки производител 
съобщава, в рамките на три месеца 
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след уведомлението за 
предварителното изчисление 
съобразно параграф 4 на Комисията, 
дали Комисията трябва да вземе под 
внимание при изчисляването на 
средните му специфични емисии на 
CO2 за предходната година 
посоченото в член 5 облекчение.
Комисията разглежда всички 
уведомления от производителите и до 
31 октомври потвърждава или изменя 
предварителните изчисления по 
параграф 4.”

Or. de

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
„(1) При заявление в тази връзка от 
доставчик или производител се взема 
предвид намалението на емисиите 
СО2, постигнато чрез използване на 
иновативни технологии или 
съчетание от иновативни 
технологии („иновативни 
технологични пакети”). Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за 
специфичните емисии на 
производител може да бъде до 7 g 
CО2/km.”

Or. de
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Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В член 12, параграф 2 първото 
изречение се заменя със следното:

(9) В член 12, параграф 2 се заменя със 
следното:

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.“

„(2) Комисията приема с актове за 
изпълнение подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на иновативни 
технологии или иновативни 
технологични пакети по параграф 1.  
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2 от настоящия регламент.
Разпоредбите относно процедурата
се основават на следните критерии за 
иновативните технологии:
a) намалението на CO2, постигнато 
посредством използването на 
иновативни технологии или 
иновативни технологични пакети, 
трябва да се дължи на производителя;
б) иновативните технологии или 
иновативни технологични пакети 
трябва да имат проверен принос за 
намаляване на CO2;
в) влиянието на иновативните 
технологии и на иновативните 
технологични пакети върху 
специфичните емисии на СО2 на лек 
пътнически автомобил не бива да 
представлява повече от 25% при 
стандартния цикъл на изпитване;
иновативните технологии и 
иновативните технологични пакети 
не бива да бъдат обхванати от 
задължителни разпоредби, свързани с 
допълнителни мерки, съответстващи 
на изискването за намаление от 10 g 
CO2/km, посочени в член 1, и да са 
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задължителни съгласно други 
разпоредби на общностното 
законодателство.”

Or. de

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 a (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Член 12, параграф 3 се заменя със 
следното:
„(3) Доставчик или производител, 
който е подал заявление за 
одобряването на дадена мярка като 
иновативна технология или 
иновативен технологичен пакет, 
представя на Комисията доклад, 
включително доклад от проверка, 
предприета от независим и 
сертифициран орган. В случай на 
възможно взаимодействие между тази 
мярка и друга вече одобрена новаторска 
технология или друг иновативен 
технологичен пакет, докладът посочва 
това взаимодействие, а докладът от 
проверката дава оценка на степента, до 
която това взаимодействие изменя 
намалението, постигнато чрез всяка от 
мерките.”

Or. de

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 б (нова)
Регламент 2009/443/ЕО
Член 12 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) След член 12, параграф 4 се добавя 
следният член:
„(4a) Един път годишно Комисията 
представя пред Съвета и Парламента 
доклад относно одобрени и 
отхвърлени иновативни технологии и 
иновативни технологични пакети.”

Or. de

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

б) параграф 3 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, с цел 
прилагане на преразгледана процедура 
за измерване считано от 2021 г. По-
конкретно Комисията представя 
подходящи предложения за 
адаптиране на тези процедури, така 
че да отразяват адекватно 
действителните резултати на леките 
автомобили по отношение на 
емисиите на СО2 и да включват 
одобрените иновативни технологии 
съгласно определението на член 12, 
които биха могли да бъдат отразени в 
цикъла на изпитване. Комисията 
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гарантира, че впоследствие тези 
процедури се преразглеждат 
редовно.”

Or. de

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
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 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.

Or. de

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
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 

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 
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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.

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.
Обусловени от новата процедура за 
изпитване дерогации трябва да бъдат 
напълно приведени в съответствие.
Това привеждане в съответствие 
важи от 1 януари 2021 г.

Or. de
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящото предложение е да се намалят – още повече, но също така 
икономически и екологично разумно, емисиите на CO2 от нови леки автомобили чрез 
прилагане на модерни концепции за движение.
От 2006 г. важи стойност от 160g CO2/km, от 2015 г. – от 130g CO2/km и от 2020 г. – от 
95g CO2/km. Това е много амбициозна стойност. За докладчика е важно постигането на 
тези цели, въпреки че то представлява най-голямото намаляване за последните години.
Наред с това, в предложението си COM(2012) 393 Комисията предложи намаляване на 
коефициента за изчисляване на специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически 
автомобили от Регламент (EС) №. 443/2009 -  от a = 0,0457 на a = 0,0333. Това 
намаляване представлява допълнително изравняване на правата с 27%, която 
представлява тежест за производителите на по-големи превозни средства с повече 
разходи отколкото за производителите на по-малки превозни средства. Тъй като обаче 
големите превозни средства като цяло са водещи по отношение на технологиите, 
докладчикът счита за целесъобразно да предложи реалистична система от стимули, 
която да насърчава развитието и прилагането на нови, по-екологосъобразни концепции 
за движение. Държавните бюджети на държавите членки не бива да бъдат 
обременявани от тях, преди всичко не от кръстосано субсидиране. Същевременно той 
иска да гарантира, че се запазва широк спектър от производители и нови пътнически 
леки автомобили, за да е възможна лоялната конкуренция между производителите на 
нови пътнически леки автомобили в бъдеще. Нещо повече, не бива ЕС да си поставя за 
цел да ограничава правно индивидуалната свобода на избор на превозно средство.

Системата от стимули трябва да позволи на всички производители да спестят до 2020 г.
така наречените „супер кредити”, които се администрират от Комисията посредством 
достъпен за обществеността регистър. Производителите ще имат възможността да 
съобщават на Комисията дали спестените облекчения за календарна година трябва да се 
отчитат с оглед на постигането на индивидуалната им цел по гъвкав начин. При всички 
случаи приспадането се позволява на производителите само когато за  съответната 
календарна година надвишават най-много с 15% специфичните си цели за емисии.
Наред с това за „супер кредити” могат да участват само превозни средства, чиито 
специфични емисии на CO2 не надвишават 50g CO2/km или са с обхват от поне 40 km в 
изцяло електрически работен режим. С това производителите се принуждават да 
продължават да инвестират по-активно в алтернативни двигателни системи и да 
представят на пазара концепциите си.  Системата от стимули приключва през 2023 г.
Коефициентът се намалява постепенно и от 2018 г. се равнява на 2.  

За да се предостави на потребителите възможност за сравнение се измерва разходът на 
гориво за всеки модел на всеки производител чрез стандартна процедура за проверка, 
NEFZ (Нов европейски автомобилен цикъл). Понастоящем Комисията и други 
институции работят над нова процедура, т.нар. WLTP (Worldwide Harmonized Light 
Duty Test Procedure). За да се предостави сигурност на планиране на производителите е 
необходимо NEFZ  да се установи като основа за постигането на 95g CO2/km до 2020 г.
След това WLTP следва да замени стария цикъл и да служи за основа за измерването на 
целта за периода след 2020 г.
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Производителите на нови пътнически леки автомобили и техните доставчици трябва да 
се насърчат да сертифицират и въвеждат технологии и технологични пакети 
(екологични иновации), които продължават да намаляват разхода на гориво и пряко 
свързаните с това емисии на CO2. За момента няма признати екологични иновации, тъй 
като процедурата за проверка е твърде дълга и свързана с много разходи. Поради това 
докладчикът счита, че е необходим стимул за опростяване на признаването на 
иновативни технологии или технологични пакети. Както е установено в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, общият принос на тези технологии за намаляване на целите за средните 
специфични емисии на всеки производител трябва да достига 7g CO2/km.

Тъй като все още не може да се предвиди кои алтернативни концепции за двигателни 
системи ще приемат потребителите не е разумно още през 2014 г. да се прави
преразглеждане на разпоредби за периода след 2020 г. Докладчикът стича, че следва да 
се прави разумна нова оценка на бъдещото състояние на пазара едва след 2017 г.


