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КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2011 г. Европейският парламент и Съветът приеха законодателство (Регламент 
(ЕС) № 510/2011), с което се определят цели за емисиите от 147 g CO2/km от 2020 г. за 
новите леки търговски превозни средства (категория N1), регистрирани в Съюза за 
първи път и които преди това не са били регистрирани извън Съюза, освен за 
ограничен период.

Регламентът също така предвижда:

Период на въвеждане със специални цели за емисиите от 175 g CO2/km между 2014 г. 
и 2017 г.: през 2014 г. 70 % от флота на производителя ще трябва да съответства на 
целевото равнище, през 2015 г. – 75 %, а през 2016 г. — 80 %. и 100% от 2017 г. 
нататък;

Облекчения за всяко ново леко търговско превозно средство с емисии на CO2 по-
малки от 50 g CO2/km;

Наказания („Таксите за извънредно количество емисии“) за производител, който не 
спазва целите за емисии на CO2;

Дерогации за по-малките производители, които произвеждат по-малко от 22 000 нови 
леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза годишно;

Подпомагане за екологични иновации за производител, прилагащ иновативни 
технологии за намаляване на целите за CO2.

Примерните специфични емисии на CO2 за всяко ново леко търговско превозно 
средство се измерват въз основа на масата на превозното средство, измерена в грамове 
на километър.

Задължителните цели за 2020 г., включени в действащото законодателство следва да 
бъдат прилагани. Вследствие на техническия анализ, направен с оглед оценката на 
въздействието, технологиите за постигане на целта от 147 g CO2/km могат да бъдат 
постигнати до 2020 г.

Настоящото законодателно предложение на Комисията, с което се изменя Регламент 
(ЕС) № 510/2011, определя средствата, чрез които ще бъдат постигнати целите. 
Предлаганите действия могат да бъдат обобщени както следва:

 осъществимостта на целта за CO2 за 2020 г. за микробусите е потвърдена;

 целта ще продължи да се определя въз основа на масата на превозното средство 
и неговата относителна крива на граничните стойности;

 екологичните иновации и таксите за извънредно количество емисии ще 
продължат да се прилагат;
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 най-малките производители, които произвеждат по-малко от 500 микробуси 
годишно ще бъдат освободени от постигането на целта;

 ще бъде извършен преглед на регламента до края на 2014 г., за да се определят 
нови намалени цели за CO2 за периода след 2020 г.

Докладчикът приветства предложението на Комисията, което потвърждава 
осъществимостта на целите за 2020 г. и предлага да не се внасят изменения по целта от 
147 g CO2/km, която продължава да бъде амбициозен показател в момент на 
преструктуриране на отрасъла.

Докладчикът съответно би желал да се спазва компромисът, постигнат преди по-малко 
от две години и би желал да припомни, че в сравнение със средната стойност от 203 g 
CO2/km, целта от 147 g CO2/km означава намаление с 28 % и по-големи инвестиции в 
нови технологии от страна на производителите.

Тези инвестиции обаче ще окажат влияние върху цената на превозните средства 
(увеличение с до 10 %), както и ще имат въздействие върху малките и средните 
предприятия (МСП), за които леките търговски превозни средства са важен работен 
инструмент В условията на настоящия икономически контекст МСП ще обмислят 
много внимателно дали си струва да заменят старото си превозно средство и да 
инвестират в ново.

Докладчикът е убеден в ползата от общите перспективи за периода след 2020 г., но 
счита, че определянето на подобни цели в рамките на прегледа на регламента през 
2014 г. следва да бъде отложено най-рано за 2018 г. Причината е, че новата процедура 
за изпитване все още не е определена и вероятно няма да бъде определена преди да са 
на разположение новият цикъл на изпитване – Световна процедура за изпитване на 
лекотоварни превозни средства (WLTP), и съответните процедури за изпитване. 
Въпреки това, следва да има достатъчно време, за да се гарантира сигурност на 
планирането за отрасъла.

Що се отнася до облекченията, докладчикът изразява несъгласие с предложението на 
Комисията да не се удължават относимите разпоредби след 2017 г. Докладчикът ги 
счита за важен стимул, особено за инженерите, за разработването и прилагането на 
нови, ефективни технологии, които следва да не бъдат ограничени до електрическите 
превозни средства. Същото следва да се прилага и за понятието за екологични 
иновационни системи: те следва да бъдат запазени в предложението и да подкрепят 
иновативните ефективни технологии по ефикасен начин.

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:
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Изменение 1
Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Ако целите се променят твърде 
често, това създава несигурност за 
автомобилната промишленост и 
засяга нейната 
конкурентоспособност на световно 
равнище.

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

(2) Целесъобразно е да се уточни, че за 
целите на проверката на съответствието 
спрямо целта от 147 g CO2/km емисиите 
на CO2 следва да продължат да се 
измерват в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 
за типово одобрение на моторни 
превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за 
превоз на пътници и товари (Евро 5 и 
Евро 6) и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства, както и в 
съответствие с мерките за прилагането 
му и иновативните технологии. В 
проведени от Комисията проучвания 
обаче се доказва, че процедурите за 
изпитване, използвани за измерване на 
емисиите на CO2 съгласно този 
регламент, не са попречили на 
производителите да използват в по-
голяма степен гъвкавите 
възможности, което е довело до 
твърдяни намаления на емисиите на 
CO2, които не се дължат на 
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технологични подобрения и не могат 
да бъдат постигнати при реално 
движение по пътищата. Поради това 
следва спешно да бъде извършен 
преглед на 
Регламент (ЕО) № 715/2007, за да се 
гарантира, че процедурите за 
изпитване отразяват по подходящ 
начин действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2.

Изменение 3
Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Съгласно техническия анализ в 
направената оценка на въздействието 
технологиите за изпълнение на целта от 
147 g CO2/km са налице и необходимото 
намаление на емисиите може да бъде 
постигнато. Вследствие на 
гореизложеното се потвърждава 
осъществимостта на целта от 147 g 
CO2/km до 2020 г. В светлината на 
икономическата криза и 
преструктурирането на сектора за 
производство на автомобили, обаче е 
важно целта да може да бъде 
постигната без да се създава 
допълнителна тежест за 
конкурентоспособността на 
отрасъла в международен план.

Обосновка

Постигането на целта от 147 g/km продължава да бъде амбициозна цел.
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Изменение 4
Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за това по какъв 
начин следва да бъде изменен 
настоящият регламент за периода след 
2020 г. Тези ориентировъчни насоки
следва да се основават на оценка на 
необходимите темпове за намаляване на 
емисиите в съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и с оглед на 
последиците за развитието на 
икономически ефективна технология за 
намаляване на емисиите от CO2 при 
автомобилите. Поради това е желателно 
да се извърши преглед на тези аспекти и 
Комисията да представи предложение
за цели за периода след 2020 г. преди 
изтичането на действието на 
настоящия регламент. За да се 
гарантира сигурността на 
планирането, подобно предложение 
не следва да бъде представено преди 
2018 г., тъй като прилагането на 
подобни цели се основава на нов цикъл 
на изпитване и съответните 
процедури за изпитване, които ще 
бъдат приложени за целите на 
измерването на специфични емисии 
на CO2 и за мониторинг на целта едва 
след 2020 г.

Обосновка

Цел за периода след 2020 г. следва да бъде определена само след като се направи 
оценка на конкретния напредък, постигнат съгласно настоящия регламент.
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Изменение 5
Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) В регламента се изисква Комисията 
да направи оценка на въздействието, с 
която да извърши преглед на 
процедурите за изпитване, така че те да 
отразяват в подходяща степен 
действителното поведение на 
автомобилите по отношение на 
емисиите на CO2. Тази задача се 
осъществява чрез разработването на 
световна процедура за изпитване на 
лекотоварните превозни средства в 
рамките на Икономическата комисия за 
Европа на ООН, но все още не е 
приключила. С оглед на гореизложеното
и предвид факта, че съществуващият 
цикъл на изпитване не отразява в 
задоволителна степен 
действителните емисии от 
автомобилите и микробусите при 
движението по пътищата, е от 
решаващо значение бързото 
разработване на подобрен цикъл на 
изпитване. При промяна на 
действащите процедури за 
изпитване, установени в приложение I 
към Регламент (ЕО) № 443/2009, 
където 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, граничните 
стойности, определени в приложение I, 
следва да бъдат коригирани, за да се 
осигури съпоставима строгост по 
отношение на производителите и 
класовете превозни средства.
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Изменение 6
Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Целесъобразно е да се оцени 
необходимостта от отдръпване от 
целите за емисии на CO2 и замяната 
им с цели за ефективност на 
горивата, тъй като целите за емисии 
на CO2 не вземат предвид вредните 
емисии от съвременните двигатели с 
вътрешно горене. Поради това 
Комисията се призовава да представи 
доклад по този въпрос.

Изменение 7
Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 5 се заменя със следния 
текст:
„При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km се отчита като: 
- 3,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г., 
- 3,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г., 
- 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2016 г., 
- 1,5 леки търговски превозни средства 
през 2017 г., 
- 1 леко търговско превозно средство, 
считано от 2018 г.
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За периода на действие на схемата за 
облекчения максималният брой нови 
леки търговски превозни средства със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km, който ще бъде взет 
предвид при прилагане на 
коефициентите, определени в 
параграф 1, не превишава 1 % на 
производител.“

Изменение 8
Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 12, параграф 1, последното 
изречение се заличава.

Обосновка

Не може да се поставят ограничения пред иновативните технологии.

Изменение 9
Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Към член 12 се добавя следният 
параграф: 
„4a. До 31.12.2013 г. Комисията 
представя преразгледаните 
разпоредби за прилагане за 
одобрението на екоиновации, така че 
да се улеснят процедурите за 
подаване на заявления за 
използването на иновативни 
технологии, и впоследствие издава 
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инструкции, в които се определят 
правилните процедури за подаване на 
заявления.“

Обосновка

В Регламент (ЕС) № 510/2011 се посочва, че за да се осъществи целта на Съюза, ще се 
взема предвид намаляването на емисиите на СО2 чрез използването на иновативни 
технологии. Въпреки това обаче до момента е подадено само едно заявление от 
такова естество. Положението може да се подобри, като се преразгледат 
процедурите за одобряване, така че заявяването да се улесни, и като се издадат 
инструкции.

Изменение 10
Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„В срок до 31 януари 2016 г. Комисията
представя предложение относно 
целта за емисиите на CO2 за нови леки 
търговски превозни средства за 2025 г. 
Новата целева стойност е в 
съответствие с дългосрочните цели 
на ЕС за 2050 г. за намаляване на 
емисиите на парникови газове, по-
специално в сектора на транспорта, 
като също така взема предвид 
въздействието върху 
конкурентоспособността на 
автомобилната промишленост. 
Предложението се основава на новия 
световен цикъл на изпитване 
(WLDTP), който ще замени 
процедурите за изпитване, посочени в 
Регламент (ЕО) № 715/2007. Ако на 
международно равнище не бъде 
постигнато споразумение по този 
стандарт до 31 юли 2015 г., 
предложението се основава на 
утвърдения нов европейски цикъл на 
движение(NEDC). Предложението за 
нова гранична стойност на СО2 
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включва също така:
- оценка на жизнения цикъл на 
емисиите на CO2 от нови леки 
превозни средства. Резултатите се 
вземат предвид при оценката на 
граничната стойност;
- данни за действителните емисии 
при движение (RDE).“

Изменение 11
Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Добавя се следният параграф:
„4a. 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 производството на 
материали до обезвреждането или 
рециклирането на излезлите от 
употреба превозни средства.“

Изменение 12
Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б) – тире 2
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„С цел да бъдат отразени възможни 
промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 

„Регламентираната процедура и 
цикъл за изпитване продължават да 
бъдат основата за целта, както е 
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използва за измерването на 
специфичните емисии на CO2, 
Комисията адаптира с делегирани 
актове формулите в приложение I в 
съответствие с член 15 и при 
спазване на условията в членове 16 
и 17, като 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.“

посочено в приложение І, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) 
№ 510/2011 и както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложения ІІІ и ХІІ към Регламент 
(ЕО) № 692/2008. Новата процедура и 
цикъл за изпитване са изцяло 
определени и приложени най-късно до 
31 декември 2018 г. Достатъчни данни 
за мониторинг следва да са налични 
до този момент. Тогава Комисията 
разглежда възможността за нови 
цели за периода след 2020 г.“

Обосновка

За да се гарантира сигурност на планирането за отрасъла, регламентираната 
процедура за изпитване следва да се запази, докато новата процедура бъде изцяло 
развита, приложена и докато бъдат на разположение достатъчно данни. Само 
тогава следва да се прилага нова процедура за изпитване.

Изменение 13
Предложение за регламент

Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 510/2011
Приложение І – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„в) считано от 2020 г.: „в) считано от 2020 г.:

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

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

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 5

a = 0,096.’ a = 0,096."

Обосновка

Печатна грешка от страна на Комисията.
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