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Изменение 178
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В срок до 2014 г. Комисията 
предлага на Европейския парламент и 
на Съвета целите за средна стойност 
на емисиите на CO2 за нови леки 
търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, да се 
изпълняват от 2020 г. насам, предвид 
резултатите от актуализираната 
оценка на въздействието, обхващаща 
в частност един общ анализ на 
въздействието върху 
автомобилостроителната 
промишленост и свързаните с нея 
отрасли. Настоящият регламент се 
изменя по начин, който е възможно 
най-неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Това общо предложение включва също 
така:
– прегледа на процедурите за 
измерване на емисиите на CO2 в 
съответствие с член 13, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 443/2009;
– евентуалното включване в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които 
типовото одобрение е било разширено 
в съответствие с член 2, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 715/2007;
– аспектите на прилагането на 
посочените цели, включително 
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евентуалния преглед на критерия за 
полезност, таксите за извънредно 
количество емисии, новаторските 
технологии, дерогациите за малките 
производители и евентуалните 
изменения на приложения I и II.

Or. fr

Изменение 179
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки 
три години след това се приемат 
мерки за изменение на приложение I, 
за да се коригира стойността на M0, 
посочена в него, в зависимост от 
средната маса на новите леки 
търговски превозни средства през 
предходните три календарни години.

заличава се

Тези мерки пораждат действие за 
пръв път на 1 януари 2018 г., а след 
това — веднъж на всеки три години.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
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needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Изменение 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки 
три години след това се приемат 
мерки за изменение на приложение I, 
за да се коригира стойността на M0, 
посочена в него, в зависимост от 
средната маса на новите леки 
търговски превозни средства през 
предходните три календарни години.

заличава се

Тези мерки пораждат действие за 
пръв път на 1 януари 2018 г., а след 
това — веднъж на всеки три години.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Изменение 181
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три 
години след това се приемат мерки за 
изменение на приложение I, за да се 
коригира стойността на M0, посочена в 
него, в зависимост от средната маса на 
новите леки търговски превозни 
средства през предходните три 
календарни години.

2. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три 
години след това се приемат мерки за 
изменение на приложение I, за да се 
коригира стойността на M0, посочена в 
него, в зависимост от средната маса на 
новите леки търговски превозни 
средства през предходните три 
календарни години.

Тези мерки пораждат действие за пръв 
път на 1 януари 2018 г., а след това —
веднъж на всеки три години.

Тези мерки пораждат действие за пръв 
път на 1 януари 2018 г., а след това —
веднъж на всеки три години.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 13, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 13, параграф 3.

Or. fr

Изменение 182
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 януари 2013 г. 
Комисията извършва преглед на 
целите за специфични емисии на СО2, 
посочени в приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с цел да 
определи:

заличава се

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 
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2020 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е 
предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието; и
– аспектите на изпълнението на тази 
цел, включително таксите за 
извънредно количество емисии.
Въз основа на този преглед и на 
нейната оценка на въздействието, 
която включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са 
определени в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, 
която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които 
типовото одобрение е било разширено 
в съответствие с член 2, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 715/2007.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. fr
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Изменение 183
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 януари 2013 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфични емисии на СО2, посочени в 
приложение I, както и на дерогациите 
по член 10, с цел да определи:

4. В срок до 1 януари 2013 г. Комисията 
извършва оценка на изпълнението на 
целите за специфични емисии на СО2, 
посочени в приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с цел да 
определи:

Or. en

Обосновка

На производителите трябва да бъде предоставена инвестиционна сигурност за 
постигане на целта за 2020 г.

Изменение 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 g CO2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин; и

Or. en
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Изменение 185
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 g CO2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин; и

Or. en

Изменение 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 g CO2/km,
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин; и

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
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change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Изменение 187
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 g CO2/km, 
като се започне през 2020 г., по 
икономически ефективен начин; и

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за осигуряване 
сигурност на планирането за промишлеността. Леките търговски превозни средства 
имат по-дълги развойни и производствени цикли, следователно по-високи разходи за 
намаляване на емисиите CO2, поради което постигането на целта от 135 g/km в 
предложения срок не е реалистично и би довело до увеличение на цената на дребно с 
повече от 5 000 евро. Разширяването на регламента с цел включване на превозните 
средства от категория N2 и M2 не е подходящо за процедурата на комитети 
(комитология), тъй като те са по-близки до тежкотоварните превозни средства.

Изменение 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 

– условията за постигане на 
дългосрочната цел от 135 g CO2/km, 
като се започне през 2025 г., по 
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предмет на потвърждаване въз основа 
на актуализираните резултати от 
оценката на въздействието; и

икономически ефективен начин; и

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел - 135g/km през 2020 г. – е нереалистична и не е 
разумно оценката на въздействието да се основава върху подобна цифра. Необходима 
е всеобхватна оценка на въздействието, преди да се определи дългосрочна цел и срок.

Изменение 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 145 g CO2/km, 
като се започне през 2025 г., по 
икономически ефективен начин; и

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел е нереалистична. Необходима е всеобхватна оценка на 
въздействието, преди да се определи дългосрочна цел и срок.

Възможното разширяване на обхвата на регламента върху превозни средства тип N2 
и M2 представлява основна промяна на регламентирането. Превозните средства тип 
N2 и M2 са по-подобни на тежкотоварни превозни средства, т.е. дори онези с базова 
маса под 2610 kg обикновено са с брутна маса до 5-6 тона. Разширяването и 
включването на тези категории превозни средства оказва сериозно въздействие и 
може да бъде разглеждано единствено като дългосрочна цел.
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Изменение 190
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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. de

Обосновка

Осъществимостта на коригираната цел от 150 g CO2/km трябва да бъде проучвана в 
съответствие с член 12, параграф 4, преди да бъде окончателно определена. Тъй като 
това може да доведе до определяне на различна стойност, произтичащите от това 
изменения вече не могат да бъдат обозначени като "несъществени". Във връзка с 
това е необходима законодателна процедура, за която Комисията следва да 
представи подходящо предложение на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 191
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 125 g CO2/km, до 
2020 г. по икономически ефективен 
начин; и

Or. en
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Обосновка

На производителите трябва да бъде предоставена инвестиционна сигурност за 
постигане на целта за 2020 г.

Изменение 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 125 g CO2/km, до 
2020 г. по икономически ефективен
начин; и

Or. en

Обосновка

Цел от 125 g CO2/km за 2020 г. би представлявала намаляване в размер на 38% в 
сравнение с настоящите равнища. Това би съответствало в по-голяма степен с 
равнищата на намаляване при автомобилите, при които целта за 2020 г. изисква 
намаление в размер на 40%. Техническата постижимост на достигането на равнище 
в размер на 125 g CO2/km се подкрепя от оценката на въздействието, направена от 
Комисията, и представлява силен сигнал за производителите, налагащ обновяване на 
техния парк от микробуси.

Изменение 193
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 

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

потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието; и

Or. en

Изменение 194
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 140 g CO2/km до 
2023 г. по икономически ефективен 
начин, чиято постижимост е предмет на 
потвърждаване въз основа на 
актуализираните резултати от оценката 
на въздействието; и

Or. en

Обосновка

За последователност на текста и с цел своевременни осезаеми и постижими цели.

Изменение 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 120 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
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Or. en

Обосновка

Цел от 125 g/km през 2020 г. е необходима за оказване на подкрепа на МСП. Това би 
довело до по-големи икономии на гориво за ползвателите на превозни средства и до 
икономии на гориво в размер на близо 2 100 евро, дори при сравнително голямо 
повишение на цените: в съответствие с оценката на въздействието това ще доведе 
до нетни ползи за потребителите, няма да има отрицателно въздействие върху 
заетостта и няма да доведе до значително намаляване на автомобилните продажби.

Изменение 196
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 130 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. da

Изменение 197
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 130 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
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Or. en

Обосновка

Настоящото законодателство носи ползи за обществото, тъй като води до 
икономии на гориво. Много държави-членки наскоро повишиха данъците върху 
горивата вследствие на финансовата криза, като се очаква те да бъдат последвани 
от още държави-членки. Наред с това, необходима е разумна дългосрочна цел с оглед 
на изпълнението на нашите ангажименти в областта на климата за намаляване на 
емисиите на CO2 с 80-95% до 2050 г. Настоящото законодателство е също така в 
съответствие с Плана за действие за енергийна ефективност на Комисията, тъй 
като то ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в областта на транспорта.

Изменение 198
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 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

С оглед на по-дългите развойни и производствени цикли, които са необходими, цел в 
размер на 135 g CO2/km не може да се постигне реалистично в рамките на 
предложените срокове. Целта от 160g CO2/km е амбициозна, но постижима.
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Изменение 199
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – 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 160 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

С оглед на по-дългите развойни и производствени цикли, които са необходими, цел в 
размер на 135 g CO2/km не може да се постигне реалистично в рамките на 
предложените срокове. Целта от 160g CO2/km е амбициозна, но постижима.

Изменение 200
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на този преглед и на 
нейната оценка на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,

Въз основа на оценката и на нейната 
оценка на въздействието, която включва 
цялостна оценка на въздействието върху 
автомобилната промишленост и върху 
зависимите от нея промишлени сектори, 
Комисията

Or. en

Обосновка

На производителите трябва да бъде предоставена инвестиционна сигурност за 
постигане на целта за 2020 г.
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Изменение 201
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– приема подробни правила относно 
условията за прилагане на 
изискванията на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се характеризира 
със социална справедливост и 
устойчивост. 

Or. en

Обосновка

На производителите трябва да бъде предоставена инвестиционна сигурност за 
постигане на целта за 2020 г.

Изменение 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.
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Or. en

Изменение 203
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Изменение 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.
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Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за осигуряване 
сигурност на планирането за промишлеността. Обаче предвид по-високите разходи за 
намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски превозни средства в сравнение 
спътническите автомобили, както и необходимите по-дълги развойни и 
производствени цикли, постигането на целта от 13 g CO2/km в предложения срок не е 
реалистично.  Тази цел би довела до повишаване на цената на дребно с повече от 5000 
евро и ще доведе до изчезването на определени класове превозни средства (например 
клас III).

Възможното разширяване на обхвата на регламента върху превозни средства тип N2 
и M2 представлява основна промяна на регламентирането и не е подходящо за 
процедурата на комитети. Превозните средства тип N2 и M2 обикновено са по-
подобни на тежкотоварни превозни средства и включването на тези категории 
превозни средства може да се разглежда само като дългосрочна цел.

Изменение 205
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за осигуряване 
сигурност на планирането за промишлеността. Леките търговски превозни средства 
имат по-дълги развойни и производствени цикли, следователно по-високи разходи за 
намаляване на емисиите CO2, поради което постигането на целта от 135 g/km в 
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предложения срок не е реалистично и би довело до увеличение на цената на дребно с 
повече от 5 000 евро. Разширяването на регламента с цел включване на превозните 
средства от категория N2 и M2 не е подходящо за процедурата на комитети 
(комитология), тъй като те са по-близки до тежкотоварните превозни средства.

Изменение 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел - 135g/km през 2020 г. – е нереалистична и не е 
разумно оценката на въздействието да се основава върху подобна цифра. Необходима 
е всеобхватна оценка на въздействието, преди да се определи дългосрочна цел и срок.

Изменение 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 

– определя условията за евентуално 
включване в настоящия регламент на 
превозни средства от категории N2 и 
M2, както са определени в приложение 
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2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

II към Директива 2007/46/ЕО, с базова 
маса, която не превишава 2610 kg, и на 
превозни средства, за които типовото 
одобрение е било разширено в
съответствие с член 2, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 като 
дългосрочна цел.

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел е нереалистична. Необходима е всеобхватна оценка на 
въздействието, преди да се определи дългосрочна цел и срок.

Възможното разширяване на обхвата на регламента върху превозни средства тип N2 
и M2 представлява основна промяна на регламентирането. Превозните средства тип 
N2 и M2 са по-подобни на тежкотоварни превозни средства, т.е. дори онези с базова 
маса под 2610 kg обикновено са с брутна маса до 5-6 тона. Разширяването и 
включването на тези категории превозни средства оказва сериозно въздействие и 
може да бъде разглеждано единствено като дългосрочна цел.

Изменение 208
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– прави предложение за включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

Or. de

Обосновка

Осъществимостта на коригираната цел от 150 g CO2/km трябва да бъде проучвана в 
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съответствие с член 12, параграф 4, преди да бъде окончателно определена. Тъй като 
това може да доведе до определяне на различна стойност, произтичащите от това 
изменения вече не могат да бъдат обозначени като "несъществени". Във връзка с 
това е необходима законодателна процедура, за която Комисията следва да 
представи подходящо предложение на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 209
Vicky Ford
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потвърждава включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

– прави предложение за включването в 
регламента на превозни средства от 
категории N2 и M2, както са определени 
в приложение II към Директива 
2007/46/ЕО, с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и на превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
било разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
715/2007.

Or. en

Изменение 210
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Осъществимостта на коригираната цел от 150 g CO2/km трябва да бъде проучвана в 
съответствие с член 12, параграф 4, преди да бъде окончателно определена. Тъй като 
това може да доведе до определяне на различна стойност, произтичащите от това 
изменения вече не могат да бъдат обозначени като "несъществени". Във връзка с 
това е необходима законодателна процедура, за която Комисията следва да 
представи подходящо предложение на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 211
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 213
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Европейската комисия внася 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
мерките, предназначени да изменят 
съществени елементи от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 3.

Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки, 
предназначени да изменят съществени
елементи от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 



PE441.272v01-00 26/50 AM\816196BG.doc

BG

heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Изменение 215
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 3.

Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки, 
предназначени да изменят съществени
елементи от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за 
гарантиране на сигурност на планирането за промишлеността.  Леките търговски 
превозни средства имат по-дълги развойни и производствени цикли, следователно и 
по-високи разходи за намаляване на емисиите на CO2, поради което постигането на 
целта от 135 g/km в предложения срок не е реалистично и би довело до увеличаване на 
цената на дребно с повече от 5 000 евро. Разширяването на обхвата на регламента, 
така че да обхване превозните средства  от категориите N2 и M2, не е подходящо за 
процедурата по комитология, защото тези МПС се приближават до 
тежкотоварните превозни средства.

Изменение 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 

Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки, 
предназначени да изменят съществени
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член 13, параграф 3. елементи от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел от 135g/km през 2020 г. е нереалистична  и е 
неразумно оценката на въздействието да се основава на тези цифри. Необходима е 
обща оценка на въздействието, преди определянето на стойност и дата за 
дългосрочната цел.

Изменение 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 3.

Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета за тези мерки, 
предназначени да изменят съществени
елементи от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложената дългосрочна цел е нереалистична. Необходимо е да се представи обща 
оценка на въздействието, преди определянето на стойност и дата за дългосрочната 
цел.

Евентуалното разширяване на обхвата на регламента, така че да обхване превозните 
средства от категориите N2 и M2, представлява основна промяна на регламента. 
Превозните средства от категориите N2 и M2 са много по-близко до 
тежкотоварните превозни средства, т.е. дори МПС с референтна маса под 2 610 кг. 
обичайно имат обща маса до 5-6 тона. Разширяването на обхвата, така че да 
обхване тези категории превозни средства, оказва силно въздействие върху тези 
категории превозни средства, и следователно може да се разглежда единствено в 
рамките на дългосрочна цел. 
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Изменение 218
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 13, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2, ако тази 
процедура е съвместима с изменените 
Договори.

Or. en

Обосновка

За производителите трябва да бъде гарантирана сигурност на инвестициите, с оглед 
постигане на целта за 2020 г.

Изменение 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
–  начините за постигане по 
икономически целесъобразен начин на 
дългосрочната цел от 145 g CO2/km, 
считано от 2025 г. нататък;  както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и премиите за 
свръхемисии.
Въз основа на този преглед и на 
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оценката на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за 
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Изменение 220
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
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приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
–  начините за постигане по 
икономически целесъобразен начин на 
дългосрочната цел от 145 g CO2/km, 
считано от 2025 г. нататък;  както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и премиите за 
свръхемисии.
Въз основа на този преглед и на 
оценката на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за 
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за 
гарантиране на сигурност на планирането за промишлеността.  Леките търговски 
превозни средства имат по-дълги развойни и производствени цикли, следователно и 
по-високи разходи за намаляване на емисиите на CO2, поради което постигането на 
целта от 135 g/km в предложения срок не е реалистично и би довело до увеличаване на 
цената на дребно с повече от 5 000 евро. Цел от 160 g/km (вж. оценката на 
въздействието на ГД „Околна среда“) също би довела до средно увеличение на цената 
на дребно с 3 800 евро на превозно средство.
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Изменение 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
–  начините за постигане по 
икономически целесъобразен начин на 
дългосрочната цел от 145 g CO2/km, 
считано от 2025 г. нататък;  както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и премиите за 
свръхемисии.
Въз основа на този преглед и на 
оценката на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.
Европейската комисия представя 
предложение пред Европейския 
парламент и Европейския съвет за 
тези мерки, предназначени да 
изменят съществени елементи от 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 222
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До 1 януари 2018 г. Комисията 
приключва прегледа на целта за 
специфичните емисии, посочена в 
приложение I, както и на 
дерогациите по член 10, с оглед 
определяне на:
–  начините за постигане по 
икономически целесъобразен начин на 
дългосрочната цел от 145 g CO2/km, 
считано от 2025 г. нататък;  както и
– аспектите на прилагането на тези 
цели, включително и премиите за 
свръхемисии.
Въз основа на този преглед и на 
оценката на въздействието, която 
включва цялостна оценка на 
въздействието върху автомобилната 
промишленост и върху зависимите от 
нея промишлени сектори, Комисията, 
когато е уместно,
– представя предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е възможно най-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията и който се 
характеризира със социална 
справедливост и устойчивост.

Or. en
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Изменение 223
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 2014 г., след извършването 
на оценка на въздействието, 
Комисията публикува доклад относно 
наличието на данни за опорната 
площ и теглото на полезния товар и 
тяхното използване като показатели 
за полезност за определяне на целите 
за специфични емисии и, когато е 
уместно, представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение 
за изменение на приложение I.

заличава се

Or. fr

Изменение 224
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Приемат се мерки за осигуряване на 
необходимото адаптиране на 
формулите в приложение І, така че 
да отразят всяка промяна в 
регулаторната тестова процедура за 
измерването на специфичните 
емисии на CO2.

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 3.

Or. fr
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Изменение 225
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

заличава се

Or. fr

Изменение 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
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предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 след 2014 г. 
Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% от целия 
пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 227
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 след 2014 г. 
Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% от целия 
пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.
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Изменение 228
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.

Or. en

Изменение 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди 
приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се 
предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 след 2014 г. 
Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15-16% от целия 
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пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и 
понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на 
производителите на оригинално оборудване, трябва да се определи възможно най-
скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите 
на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.

Or. en

Изменение 231
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията подготвя 
процедура за получаване на 
представителни стойности за 
емисиите на CO2 и масата на 
напълно комплектованите превозни 
средства, с цел упражняване на 
контрол.
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Or. en

Изменение 232
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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.

7. До 2011 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета
предложение за метод за определяне 
на специфичните емисии на CO2 от 
напълно комплектовани превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията метод за определяне на специфичните емисии на CO2 
от напълно комплектовани превозни средства вече беше описан като неподходящ в 
работен документ на Комисията и беше посочено, че е необходимо разработването 
на алтернативен метод. Поради големия пазарен дял, трябва да се определи 
възможно най-скоро подходяща процедура за получаване на представителни 
стойности за емисиите на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни 
средства.

Изменение 233
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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 

7. До 2011 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета
предложение за процедура за 
определяне на специфичните емисии 
на CO2 от напълно комплектовани 
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приложение II и, ако е уместно, 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение II.

превозни средства.

Or. de

Обосновка

В свой работен документ Комисията вече отбеляза, че посоченият в предложението 
за регламент метод за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно 
комплектовани превозни средства не е подходящ и че трябва да се изготви възможно 
най-бързо процедура за преглед.

Изменение 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Примерните специфични емисии на 
CO2 за всяко леко търговско превозно 
средство, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следните формули: 

1. Специфичните емисии на CO2 за 
всяко леко търговско превозно средство, 
измерени в грамове на километър, се 
определят в съответствие със следните 
формули:

а) от 2014 до 2017 г.:
примерни специфични емисии на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

специфични емисии на CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

като: като:

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

б) от 2018 г. нататък:
примерни специфични емисии на CO2 
= 175 + a × (M – M0)
като:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
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M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
a = 0,093

Or. en

Обосновка

Консултантът на Комисията посочи, че вероятността от увеличаване на масата се 
разглежда в много по-малка степен в случая на леките търговски превозни средства, 
отколкото за компютрите, защото увеличаването на средната маса води до 
значително увеличение на разходите за постигането на целта.

Освен това, прилагането на корекция на масата през 2018 г. и след това веднъж на 
всеки 3 години води до често адаптиране на целта, което не съответства на 
нуждите на производителите на микробуси във връзка със срока за реагиране. 
Следователно увеличаването на автономната маса не трябва да се взема предвид.

Изменение 235
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Примерните специфични емисии на
CO2 за всяко леко търговско превозно 
средство, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следните формули: 

1. Специфичните емисии на CO2 за 
всяко леко търговско превозно средство, 
измерени в грамове на километър, се 
определят в съответствие със следните 
формули:

а) от 2014 до 2017 г.:
примерни специфични емисии на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

специфични емисии на CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

б) от 2018 г. нататък:
примерни специфични емисии на CO2 
= 175 + a × (M – M0)
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като:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
a = 0,093

Or. en

Обосновка

Консултантът на Комисията посочи, че вероятността от увеличаване на масата се 
разглежда в много по-малка степен в случая на леките търговски превозни средства, 
отколкото за компютрите, защото увеличаването на средната маса води до 
значително увеличение на разходите за постигането на целта.

Освен това, прилагането на корекция на масата през 2018 г. и след това веднъж на 
всеки 3 години води до често адаптиране на целта, което не съответства на 
нуждите на производителите на микробуси във връзка със срока за реагиране. 
Следователно увеличаването на автономната маса не трябва да се взема предвид.

Изменение 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Примерните специфични емисии на 
CO2 за всяко леко търговско превозно 
средство, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следните формули: 

1. Специфичните емисии на CO2 за 
всяко леко търговско превозно средство, 
измерени в грамове на километър, се 
определят в съответствие със следните 
формули:

а) от 2014 до 2017 г.:
примерни специфични емисии на CO2 = 
175 + a × (M – M0)

специфични емисии на CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

като: като:

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093
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б) от 2018 г. нататък:
примерни специфични емисии на CO2 
= 175 + a × (M – M0)
като:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
a = 0,093

Or. en

Обосновка

Промяна на срока за прилагане и периода на въвеждане за целта за емисии от 175g/km 
съгласно изменението на член 4.

Предложената дългосрочна цел за емисии от 135g/km през 2020 г. е напълно 
нереалистична в разглежданата времева рамка. Необходима е обща оценка на 
въздействието, преди определянето на стойност и дата за дългосрочната цел. Вж. 
изменението на член 1.

Изменение 237
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Примерните специфични емисии на 
CO2 за всяко леко търговско превозно 
средство, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следните формули: 

1. Примерните специфични емисии на 
CO2 за всяко леко търговско превозно 
средство, измерени в грамове на 
километър, се определят в съответствие 
със следните формули: 

а) от 2014 до 2017 г.: а) от 2014 до 2017 г.:

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

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

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
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a = 0,093 a = 0,093
б) от 2018 г. нататък: б) от 2018 г. нататък:

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

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

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1

M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1

a = 0,093 a = 0,093

в) от 2020 г. нататък:
примерни специфични емисии на CO2 
= 125 + a × (M – M0)
като:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
а = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 4

Or. en

Обосновка

За да се увеличи сигурността на инвестициите, следва да е налице правна сигурност 
за дългосрочната цел за 2020 г.

Изменение 238
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) от 2014 до 2017 г.: а) от 2015 г. нататък:

Or. en
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Обосновка

За постигане на съгласуваност с текста на съответните членове.

Изменение 239
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от 2018 г. нататък: заличава се
примерни специфични емисии на CO2 
= 175 + a × (M – M0)
като:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 12, параграф 1
a = 0,093

Or. en

Обосновка

За съгласуваност на текста.

Изменение 240
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:
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Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.

Изменение 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.

Изменение 242
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
отчитат за всяко ново леко търговско 
превозно средство, регистрирано на 
тяхна територия, следните данни:
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Or. en

Изменение 243
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.

Изменение 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.
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Изменение 245
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2011 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година държавите-членки 
определят, съгласно методите, описани 
в част Б, за всеки производител:

Or. en

Изменение 246
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 - буква г - подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) специфичните емисии на CO2; (ii) специфичните емисии на CO2 и дела 
от намалението на емисиите, 
постигнато в резултат на 
иновативни технологии в 
съответствие с член 11; 

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.
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Изменение 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 - буква г - подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) специфичните емисии на CO2; (ii) специфичните емисии на CO2 и дела 
от намалението на емисиите, 
постигнато в резултат на 
иновативни технологии в 
съответствие с член 11; 

Or. en

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и 
дискриминация спрямо производителите.

Изменение 248
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 - буква г - подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) специфичните емисии на CO2; (ii) специфичните емисии на CO2 и дела 
от намалението на емисиите, 
постигнато в резултат на 
иновативни технологии в 
съответствие с член 11; 

Or. en
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Изменение 249
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 3 - буква г - подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) специфичните емисии на CO2; (ii) специфичните емисии на CO2 и дела 
от намалението на емисиите, 
постигнато в резултат на 
иновативни технологии в 
съответствие с член 11; 

Or. en

Обосновка

За съгласуваност на текста.

Изменение 250
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение II – 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 
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 
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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

За постигане на съответствие.


