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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 11 юли 2012 г. Комисията представи своето предложение за преглед на Регламент
(ЕО) 443/2009, с който се определя рамката за намаляване на емисиите на СО2 за новия 
автомобилен парк до 2020 г. Прегледът допълва необходимите условия, без които целта 
от 95 gCO2/km за втория период до 2020 г. не може да бъде осъществена.

Под „условия“ се имат предвид аспектите на изпълнението, които оказват влияние 
върху това как се постига целта по отношение на емисиите. Предложението на 
Комисията оставя повечето условия непроменени със следните изключения:
– за периода 2020 — 2023 г .  се въвеждат облекчения за леки автомобили с 

емисии под 35 gCO2/km при коефициент 1,3 в рамките на максимум 20 000 
превозни средства за един производител за срока на действие на схемата;

– целта при дерогация за „тясноспециализирано производство“ се актуализира за 
2020 г. и производители, които отговарят за по-малко от 500 регистрации на 
нови леки пътнически автомобили годишно, се освобождават от задължението 
да определят цел за емисиите на CO2;

– екологичните иновации се запазват, ако се използва ревизирана процедура за 
изпитване.

В допълнение, разпоредбите относно процедурата на комитета се актуализират за 
привеждането им в съответствие с Договора от Лисабон.

Докладчикът като цяло приветства прегледа на регламента. Като се има предвид, че 
повечето производители на леки автомобили са в процес на постигане на своите цели за 
емисии на СО2 за 2015 г. и 2020 г. във вида, в който те бяха договорени през 2009 г., би 
било нежелателно на този етап да се внасят значителни промени в условията за 
постигане на целта за 2020 г. от 95 gCO2/km. Остават обаче важни въпроси, които 
Комисията не разглежда задоволително в своето предложение. 

Важна област, пораждаща загриженост, е нарастващата разлика между емисиите при 
типовото одобрение на превозното средство и действителните емисии от нови леки 
пътнически автомобили, която според Комисията достига 15–30 %. Несъответствието в 
голяма степен се дължи на методите, които производителите на леки автомобили 
използват при измерването на емисиите на СО2 в съответствие с настоящата процедура 
на цикъла на изпитване. От решаващо значение е да се вземат мерки по отношение на 
това несъответствие, не на последно място тъй като намаляването на емисиите на СО2 
оказва пряко въздействие върху икономиите на гориво за потребителите и върху 
намаляването на вноса на нефт.

Следователно докладчикът би желал Комисията да преразгледа до 2014 г. 
регламентираната процедура на ЕС за изпитване що се отнася до измерването на 
специфични емисии на СО2 съгласно Регламент (ЕО) №715/2007 и мерките за 
прилагането му. До януари 2015 г. Комисията следва да бъде в състояние да 
осъвремени цикъла на ЕС на изпитване . Това следва да бъде извършено, без значение 
дали Световната хармонизирана процедура за изпитване на лекотоварните превозни 
средства в рамките на Икономическата комисия за Европа на ООН е завършена към 
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този момент, тъй като икономията на гориво е в интерес на европейските потребители, 
независимо от международния напредък. Новите процедури на Световната процедура 
за изпитване на лекотоварните превозни средства след това могат да бъдат включени в 
рамката на цикъла на ЕС на изпитване, а целите за СО2 на отделните производители на 
автомобили могат да бъдат коригирани. Възможността за измерване на екологичните 
иновации извън цикъла на изпитване не следва да се запази при актуализирането на 
цикъла на ЕС на изпитване през 2015 г.

Слабост на предложението на Комисията е липсата на визия за периода след 2020 г. 
Макар и да не е възможно да бъде предвиден точният път, по който ще поемат 
технологичните подобрения до 2025 г., промишлеността може да се възползва от 
сигурността на един ясен политически сигнал. Поради това в настоящия регламент 
следва да бъде определена цел за равнищата на емисиите на CO2 за 2025 г. Една такава 
цел ще предостави на промишлеността достатъчно време за реагиране и ще подлежи на 
преразглеждане, за да се гарантира, че е постижима по справедлив в социално и 
икономическо отношение начин. 

В САЩ вече е определена цел за 2025 г. Целта на САЩ изисква производителите на 
леки автомобили да намалят наполовина потреблението на гориво за среден автомобил, 
продаден в периода 2011–2025 г. Тъй като ЕС следва да остане в челните редици на 
световната надпревара за по-чисти превозни средства, той следва да приеме и едно 
също толкова амбициозно темпо на подобрение. Намаляване от 50% спрямо равнищата 
от 2011 г. би означавало цел от по-малко от 70 gCO2/km. Най-новото проучване от 2012 
г., проведено от AEA-Рикардо, стига до заключението, че целта от 70 g CO2/km е най-
подходящата за 2025 г., като оценява, че целта от 70 g може да бъде постигната с едва 
7% превозни средства със свръхниски емисии и около 20% хибриди. 

Целта от 70 gCO2/km през 2025 г. ще гарантира, че инвестициите в разработването на 
алтернативно силово предаване ще продължават и ще се създава допълнителен растеж 
и високотехнологични работни места в Европа. МакКинзи изчисляват, че до 2030 г. ще 
бъдат създадени 110 000 нови работни места в производството и 
научноизследователската и развойна дейност на ЕС, благодарение на необходимостта 
да се произвеждат превозни средства с по-нисък разход на гориво. Комисията признава 
достойнствата на използването на отпечатъка вместо масата като показател за 
полезност и би било целесъобразно промяната към показателя отпечатък да се извърши 
за целта за 2025 г. и да се позволи на производителите да избират между 
измервателните единици маса и отпечатък в периода 2015–2020 г.

Накрая, докладчикът предлага да бъде изменен членът, отнасящ се до облекченията. 
Слабост на облекченията е, че докато те насърчават производителите на автомобили да 
произвеждат повече превозни средства със свръхниски емисии, те същевременно им 
позволяват да продават по-замърсяващи автомобили, като по този начин отслабват 
целта за емисиите на CO2. Вместо това докладчикът предлага въвеждането на гъвкав 
мандат, подобен на мандата за превозни средства с ниски емисии на въглерод в 
Калифорния.  Това ще ускори разработването и внедряването на алтернативно силово 
предаване, като електрически батерии и горивни клетки, и ще гарантира извършването 
на подходящи инвестиции в технологии със свръхниски емисии. Ще осигури стимули 
за пионерите в тази област чрез понижаване на средните им цели за емисиите на CO2 за 
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2025 г., като в същото време се гарантира, че производителите, които предпочетат да не 
допринасят за ранното внедряване на превозни средства със свръхниски емисии, ще 
въведат допълнителни подобрения в конвенционалния си автомобилен парк след 2020 
г.

Изисква се работа от страна на Комисията, държавите членки и регионалните и 
местните органи за определяне и разпространяване на най-добрите практики в областта 
на стимулирането на търсенето на превозни средства със свръхниски емисии, така че 
стабилният ръст на продажбите в някои европейски държави да бъде повторен във 
всички държави членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Ако целите се променят твърде 
често, се създава несигурност за 
автомобилната промишленост и се 
засяга конкурентоспособността й в 
световен план.

Изменение 2
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 95gCO2/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. 

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 95gCO2/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. 
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за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии.

за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии.
Изследвания, проведени от 
Комисията, обаче показват, че 
процедурите за изпитване, използвани 
за измерване на емисиите на CO2 
съгласно този регламент не са 
предотвратили увеличената 
употреба от страна на 
производителите на възможностите 
за гъвкавост, което е довело до 
твърдения за намаляване на емисиите 
на CO2, които не се дължат на 
технологични подобрения и не могат 
да бъдат постигнати в реални 
условия при движението по 
пътищата. Поради това Регламент 
(ЕО) № 715/2007 следва спешно да бъде 
преразгледан, за да се гарантира, че 
процедурите за изпитване отразяват 
в подходяща степен действителното 
поведение на автомобилите по 
отношение на емисиите на CO2.

Изменение 3
Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) 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 
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конкурентоспособността и 
нарастване на безработицата. 
Следователно е от първостепенно 
значение да бъде намалена 
зависимостта ни от нефта, наред с 
другото, чрез увеличаване на 
ефективността и устойчивостта на 
новите леки пътнически автомобили 
и микробуси.

Изменение 4

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.
Комисията, държавите членки и 
регионалните и местните органи 
следва да работят за определяне и 
разпространяване на най-добрите 
практики за стимулиране на 
търсенето на превозни средства със 
свръхниски емисии, така че 
стабилният ръст на продажбите в 
някои европейски държави да бъде 
повторен във всички държави членки.

Изменение 5
Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид непропорционалното (4) Предвид непропорционалното 
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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.

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 автомобила годишно.

Обосновка

Производителите на малки количества превозни средства подаваха заявления за 
дерогации по сложна процедура, изискваща значителни ресурси, също и за Комисията. 
Оценката на въздействието на Комисията посочва, че тези производители имат 
незначително въздействие върху климата. В допълнение, прагът от 500 леки 
автомобила пречи на икономическото развитие на тези малки дружества, които е по-
вероятно да бъдат финансово жизнеспособни, ако произвеждат до 1000 автомобила, 
особено в контекста на икономическата криза.

Изменение 6

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 

(7) За да може автомобилната
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за периода след 
2020 г. Това следва да се направи чрез 
определяне на цел за 2025 г. Тази цел 
следва да се основава на необходимите 
темпове за намаляване на емисиите в 
съответствие с дългосрочните цели на 
Съюза по отношение на климата и да 
укрепва развитието на икономически 
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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.

ефективна технология за намаляване на 
емисиите от CO2 при автомобилите.
Поради това е желателно Комисията да 
представи доклад и да предложи цели,
които са в съответствие с 
икономически ефективния път за 
постигане на дългосрочните цели на 
Съюза в областта на климата за 2050 
г. и които гарантират продължаване 
на водещата роля на Европейския 
съюз по отношение на икономията на 
гориво и емисиите на CO2. Докладът 
следва да отчита емисиите на CO2 
през целия жизнен цикъл на леките 
автомобили (включително 
производство и изваждане от 
употреба).

Изменение 7
Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Важно е да се определи цел за 
2025 г. като признание за дългите 
периоди за изследвания и 
разработване, необходими на 
производителите, и за да се 
гарантира на инвеститорите 
сигурността, от която се нуждаят.

Изменение 8
Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Тъй като точната и достоверна 
информация за емисиите на CO2 и 
разхода на гориво, които са пряко 
свързани, е от съществено значение за 
потребителите, за да направят 
информиран избор, следва да се обърне 
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най-голямо внимание на 
предвиждането на тези показатели. 
Понастоящем обаче действителните 
емисии от леки автомобили и 
микробуси на пътя значително се 
различават от стойностите, 
определени при настоящия цикъл на 
изпитване. Следователно е 
необходимо бързо разработване на 
подобрен цикъл на изпитване. 

Изменение 9

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 Регламент (ЕО) № 443/2009 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. Настоящото 
прилагане на регулираната процедура 
на Съюза за измерване на 
специфичните емисии на СО2 води до 
отчитането на по-ниски равнища на
емисиите, отколкото превозните 
средства действително отделят в 
пътна обстановка. Следователно се 
налага незабавно да бъдат изменени 
процедурите за измерване, посочени в
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2007 г. за типово одобрение 
на моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки
превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и 
за достъпа до информация за ремонт 
и техническо обслужване на превозни 
средства, както и в мерките за 
прилагането му.
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Понастоящем се осъществява преглед 
на процедурите за изпитване 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 и като се 
вземе предвид, че съществуващият 
цикъл на изпитване не отразява в 
достатъчна степен действителните 
емисии на леките автомобили и 
микробусите при движение по 
пътищата, от ключово значение е 
бързото разработване на подобрен 
цикъл на изпитване. С цел на 
производителите да се даде 
възможност да планират в условия на 
пълна информираност за 
разпоредбите, те ще трябва да 
спазват съществуващата процедура 
за изпитване, докато тя бъде 
заменена от WLTP. Когато 
настоящите процедури за изпитване, 
определени в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 443/2009, с които се 
определят гранични стойности на 
емисиите за 2020 г., измерени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 и приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, бъдат 
изменени, граничните стойности, 
определени в приложение I, следва да 
бъдат коригирани, за да се осигури 
съпоставима строгост по отношение на 
производителите и класовете превозни 
средства.

Изменение 10
Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 

(12) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
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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 
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.

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 
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.

Изменение 11
Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Целесъобразно е да се оцени 
необходимостта от преминаване от 
цели за емисии на CO2 към 
заместването им с цели за 
ефективност на горивата, тъй като 
целите за емисии на CO2 не отчитат 
вредните емисии от съвременните 
двигатели с вътрешно горене.  
Комисията следователно се призовава 
да представи доклад по този въпрос.
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Изменение 12

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.

(14) Комисията направи оценка на 
наличието на данни за отпечатъка и 
неговото използване като показател за 
полезност във формулите в 
приложение І към Регламент (ЕО) № 
443/2009. Тези данни са налице и 
потенциалното им използване бе 
разгледано в оценката на въздействието. 
Въз основа на тази оценка бе 
направено заключението, че във 
формулата за 2020 г. като показател за 
полезност следва да се използва масата 
на превозното средство, тъй като 
промяна в показателя за полезност 
няма да отговаря на целта за 
сигурност на планирането, защото 
производителите вече за започнали 
спазването до 2020 г. въз основа на 
запазването на настоящия 
показател. Въпреки това, като се 
вземе предвид по-ниската стойност и 
основанията за промяна в посока 
използване на отпечатъка като 
показател за полезност, 
отпечатъкът може да се използва 
като показател за полезност за целта 
за 2025 г., като на производителите 
се даде възможност да използват 
отпечатъка от 2020 г.

Изменение 13
Предложение за регламент

Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определя С настоящия регламент се определя 
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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.

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 ІII и ХІІ към 
Регламент (ЕО) № 692/2008, ECE R83-
06 и ECE R101 във всеки случай, както
е валидно на ...+.

___________________
+ ОВ: Моля да въведете датата на 
приемане на настоящия регламент.

Обосновка

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

Изменение 14
Предложение за регламент

Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 443/2009
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.“

Обосновка

Производителите на малки количества превозни средства подаваха заявления за 
дерогации по сложна процедура, изискваща значителни ресурси, също и за Комисията. 
Оценката на въздействието на Комисията посочва, че тези производители имат 
незначително въздействие върху климата. В допълнение, прагът от 500 леки 
автомобила пречи на икономическото развитие на тези малки дружества, които е по-
вероятно да бъдат финансово жизнеспособни, ако произвеждат до 1000 автомобила, 
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особено в контекста на икономическата криза.

Изменение 15
Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Буква е) от член 3, параграф 1 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 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 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; за целите на 
настоящия регламент всички 
изменения, приети към Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 
692/2008, както и към стандартите 
ЕСЕ R 83 и R 101, които се приемат 
за основа и които влизат в сила от 1 
януари 2013 г., влизат в сила, като се 
прилагат само от 1 януари 2021 г.“
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Изменение 16

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

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 2016—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.

2. Увеличението на целта за 
емисиите на всеки производител, 
получено от изчислението на 
облекченията, се ограничава до 2,5 g 
CO2/km годишно.

Изменение 17
Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Член 6 се заменя със следното:
„За целите на определянето на 
спазването от страна на 
производителя на неговата цел за 
специфичните емисии на CO2, 
посочена в член 4, целите за 
специфичните емисии на CO2 на 
всяко превозно средство [...], което 
може да използва алтернативни
горива в съответствие със 
стандартите на ЕС, се намаляват с 
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5% до 31 декември 2015 г., с оглед на 
по-големия потенциал за иновативни 
технологии за гориво и намаляване на 
емисиите [...] при работа на 
биогорива. Посоченото намаление се 
прилага само в случаите, когато най-
малко 30 % от бензиностанциите в 
държавата членка, в която 
превозното средство е регистрирано, 
предлагат този вид алтернативно 
гориво, включително биогорива, при 
спазване на критериите за 
устойчивост, определени в 
съответното законодателство на 
Съюза.“

Обосновка

Бонусът от 5 % намаление на емисиите на CO2 следва да се прилага не само за 
биоетанол, а за всички алтернативни горива, включително биодизел.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 8 – параграф 4 а (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 
произвеждано превозно средство се 
отклоняват с повече от 4% от 
одобрения тип, отклонението се 
докладва на Комисията заедно с 
конкретните данни, посочени в 
приложение ІІ към настоящия 
регламент.
Специфичните емисии на CO2 за 
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типа превозно средство, за което е 
установено отклонение, се коригират 
по съответен начин при 
изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 през 
следващата календарна година.“

Изменение 19
Предложение за регламент

Член 1 – точка 9
2009/443/EC
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 или иновативен 
технологичен пакет по параграф 1.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение 20
Предложение за регламент

Член 1 – точка 9 а (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В член 12 се добавя следният 
параграф:
„4а. Веднъж годишно Комисията 
представя на Съвета и Парламента 
доклад относно одобрените и 
отхвърлените иновативни 
технологии и иновативни 
технологични пакети.“



AD\930092BG.doc 19/25 PE502.182v02-00

BG

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 б (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 12 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б) В член 12 се добавя следният 
параграф:
„4б. До 31 декември 2013 г. Комисията 
извършва преглед на разпоредбите за 
прилагане на иновативните 
технологии, посочени в настоящия 
член, с цел опростяване на 
процедурите за подаване на заявления 
и за одобрение, ако е целесъобразно“

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 – буква б)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 3 втората алинея се 
заличава.

б) В параграф 3 първата алинея се 
заменя със следния текст:
„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 съгласно този 
регламент, с цел прилагане на 
преразгледана процедура за измерване 
веднага щом това бъде възможно.
Комисията по-специално представя 
подходящи предложения за 
адаптиране на тези процедури, така 
че да отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
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емисиите на CO2 и да включват 
одобрените иновативни технологии 
съгласно определението в член 12, 
които могат да бъдат отразени в 
цикъла на изпитване. Комисията 
гарантира, че впоследствие тези 
процедури биват редовно 
преразглеждани.“

Изменение 23
Предложение за регламент

Член 1 – точка 10 – буква б а) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) В член 13, параграф 3 се добавя 
следната алинея след алинея 2:
„С цел да се провери, че емисиите на 
CO2 от серийно произвежданите 
превозни средства съответстват на 
стойностите на одобрения тип, 
държавите членки, отговорни за 
проверките за съответствие на 
производството, проверяват 
стойностите на аеродинамично 
съпротивление и на съпротивление 
при търкаляне на представителна 
извадка от серийно произвеждани 
превозни средства, включително 
изпитване при движение по инерция, 
и докладват за всяко отклонение от 
стойностите за одобрения тип в 
съответствие с член 8, параграф 4а).“

Изменение 24
Предложение за регламент

Член 1 – точка 10 – буква б б) (нова)
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 13 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б б) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„3a. Комисията оценява 
възможността за замяна на подхода 
на изходната тръба на последния 
шумозаглушител, при който се 
отчитат само емисиите, свързани с 
производството и използването на 
гориво, с подход на жизнения цикъл, 
който включва емисиите от всички 
етапи на живот на превозното 
средство — от материалното 
производство до обезвреждането или 
рециклирането на излезлите от 
употреба превозни средства.“

Изменение 25

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 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 2025 г. след това. Тези 
цели са съгласувани с икономически 
ефективния път за постигане на 
дългосрочните цели на Съюза в 
областта на климата за 2050 г.
Комисията оценява: 
а) условията за постигане на 
дългосрочна цел за 2025 г. въз основа 
на оценка на въздействието и на 
техническата и икономическата 
осъществимост; 
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б) аспектите на изпълнението на 
тази цел, включително таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и на 
оценката на въздействието, 
включваща цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и зависимите от нея 
промишлени сектори, Комисията по 
целесъобразност представя 
предложение за изменение на 
настоящия регламент в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура, по начин, 
който е възможно най-неутрален от 
гледна точка на конкуренцията и 
допринася за социалната 
справедливост и устойчивостта.

Изменение 26
Предложение за регламент

Член 1 – точка 10 – буква г)
Регламент (ЕО) № 443/2009
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. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, параграф 2, 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 
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средства с различна полезност.

Обосновка

Настоящото предложение дава възможност единствено за последващ контрол от 
страна на Европейския парламент и държавите членки. Тъй като държавите членки 
са отговорни за изпълнението на законодателството на Съюза, а на Комисията е 
възложена тази изпълнителна функция, съществува необходимост от еднакви условия 
за изпълнение. От гледна точка на промишлеността, държавите членки трябва да 
упражняват надзор над Комисията. Поради това следва да се прилага съответната 
процедура на равнище комитет.

Изменение 27
Предложение за регламент

Член 1 – точка 12 
Регламент (ЕО) № 443/2009
Член 14а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 8, параграф 9, 
втора алинея, член 11, параграф 8,
член 13, параграф 2, трета алинея и 
член 13, параграф 7, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 8, параграф 9, 
втора алинея, член 11, параграф 8 и
член 13, параграф 2, трета алинея, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].
Комисията представя доклад 
относно делегирането на правомощия 
най-късно девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
удължава автоматично за същия 
срок, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не възразят 
срещу посоченото удължаване най-
късно три месеца преди изтичането 
на всеки срок.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 443/2009
Приложение I – точка 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от 2020 г.: в) от 2020 г.:
Специфични емисии на CO2 = 95 + a × 
(M — M0)

За целите на определянето на 
„средните специфични емисии на 
CO2“ на автомобилния парк следва да 
се използва една от следните 
формули:

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

където:

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

a = 0,0333. M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

a = 0,0333.
ii) Специфични емисии на CO2 = 95 + b 
× (F – F0)
където:
F = отпечатък на превозното 
средство в квадратни метри (m²)
F0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
b = 60 % наклон на кривата на 
граничните стойности.
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