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Изменение 32
Fiona Hall

Предложение за регламент
Първо позоваване

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 192, 
параграф 1 от него,

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, тъй като регламентът беше предложен, преди Договорът от 
Лисабон да влезе в сила.

Изменение 33
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Емисиите от сектора, които не 
са част от схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), също трябва да бъдат 
намалени с 10%, а последните 
констатации на Европейската 
агенция за околна среда сочат, че 
емисиите от транспорта 
продължават да се увеличават, като 
по този начин се подронват 
намаленията на емисиите от 
другите сектори.

Or. en

Обосновка

ЕАОС наскоро публикува своя последен доклад TERM, който сочи, че емисиите от 
транспорта продължават да се увеличават, което представлява проблем за целите 
на ЕС в областта на климата.
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Изменение 34
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Комисията завърши преглед на 
стратегията за устойчиво развитие, 
насочен към най-належащите 
проблеми във връзка с устойчивото 
развитие като транспорт, изменение 
на климата, обществено здраве и 
енергоспестяване. Всички тези 
проблеми са взаимосвързани и могат 
да бъдат разрешени посредством 
мерки за енергийна ефективност в 
транспорта.

Or. en

Обосновка

Следва да се включат някои позовавания на основните стратегии на Европейския 
съюз – стратегията за устойчиво развитие е важен стратегически документ, който 
все още не е упоменат в съображенията.

Изменение 35
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) като има предвид, че увеличеното 
движение по пътищата и засилените 
в резултат на това опасности и вреди 
представляват сериозни проблеми, 
свързани с безопасността на 
движението по пътищата и 
околната среда, за всички държави-
членки.
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Or. en

Обосновка

Публикуваният нов доклад TERM на Европейската агенция за околна среда наскоро 
подчерта, че движението по пътищата продължава да води до сериозни екологични 
проблеми в Европа. Свързаният с безопасността аспект на движението по 
пътищата също следва да се подчертае.

Изменение 36
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) като има предвид, че увеличеното 
движение по пътищата и засилените 
в резултат на това опасности и вреди 
представляват сериозни проблеми, 
свързани с безопасността на 
движението по пътищата и 
околната среда, за всички държави-
членки.

Or. en

Обосновка

Цялостното въздействие от увеличаващото се движение по пътищата следва да се 
опише по-широко. Автомобилният транспорт поражда различни отрицателни 
последици за обществото, включително пътни произшествия и други здравни разходи, 
причинени от замърсители на въздуха и шум, както и изменение на климата, 
причинено от емисиите на парникови газове от превозни средства, и разбира се, 
задръствания.
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Изменение 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В тези съобщения беше предложен 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от средни емисии в 
размер на 120 g CO2/km от нови 
пътнически автомобили, регистрирани в 
Общността до 2012 г., като се акцентира 
върху задължителни намаления на 
емисиите на CO2, за да се постигне 
целта от 130 g CO2/km средно за новия 
парк от леки автомобили чрез 
подобрения в технологията на 
двигателите на автомобилите, и по-
нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 
или неговия еквивалент, ако е 
технически необходимо, чрез други 
технологични подобрения, включително 
напредък в ефективността на използване 
на горивото при леки търговски 
пътнически средства.

(5) В тези съобщения беше предложен 
комплексен подход с оглед постигане на 
целта на Общността от средни емисии в 
размер на 120 g CO2/km от нови 
пътнически автомобили, регистрирани в 
Общността до 2012 г., като се акцентира 
върху задължителни намаления на 
емисиите на CO2, за да се постигне 
целта от 130 g CO2/km средно за новия 
парк от леки автомобили чрез 
подобрения в технологията на 
двигателите на автомобилите, и по-
нататъшно намаление от 10 g CO2/km, 
или неговия еквивалент, ако е 
технически необходимо, чрез други 
технологични подобрения, включително 
напредък в ефективността на използване 
на горивото, като следва да се разгледа 
възможността за монтаж на тези 
подобрения и в други видове превозни 
средства, включително леки и тежки 
търговски превозни средства и 
автобуси.

Or. en

Обосновка

Както ясно е казано в съображение 16 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно общата безопасност на моторните превозни 
средства, Европейската комисия следва да оцени възможността някои налични нови 
технологии задължително да се използват и в други категории превозни средства, 
включително леки и тежки търговски превозни средства и автобуси.



AM\817303BG.doc 7/101 PE441.217v02-00

BG

Изменение 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Когато се оповестява 
информация относно техническите 
спецификации, енергията или цената, 
рекламите на превозни средства, 
които попадат в обхвата на 
настоящото законодателство, следва 
да предоставят на крайните 
потребители необходимата 
информация относно енергийните 
показатели на превозното средство.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е потребителите, особено МСП, да получат информация 
относно енергийните показатели на леките търговски превозни средства, които има 
вероятност да закупят.  Формулировката на текста се основава на текста, 
договорен при преразглеждането на Директивата за енергийното етикетиране, като 
се добавят техническите спецификации, които често се използват в рекламите на 
леки търговски превозни средства.

Изменение 39
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Признавайки много високите 
разходи за изследователска и развойна 
дейност, както и за единица 
продукция при първите поколения 
технологии за превозни средства с 
много ниски емисии на парникови 
газове, които трябваше да бъдат 
въведени на пазара след влизането в 
сила на настоящия регламент, 

заличава се
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същият цели временно да ускори и 
улесни процеса на въвеждането на 
пазара на Общността на превозни 
средства със свръхниски емисии на 
парникови газове по-време на 
началния етап на пускането на 
такива превозни средства в 
търговската мрежа.

Or. en

Изменение 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en
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Обосновка

Осигурява се съгласуваност с изменението на член 4. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди и периоди за въвеждане поради по-дългите развойни и 
производствени цикли на леките търговски превозни средства в сравнение с 
пътническите автомобили.

Изменение 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en
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Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2014 г. и 2016 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

(13) Производителите следва да 
разполагат с гъвкавост при вземането на 
решения относно начина, по който ще 
постигат своите цели в съответствие с 
настоящия регламент, и следва да имат 
възможност да усредняват емисиите за 
своя парк от нови превозни средства, 
вместо да са длъжни да спазват целите 
за CO2 за всяко отделно превозно 
средство. Поради това производителите 
следва да са длъжни да гарантират, че 
средните специфични емисии за всички 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, за които 
отговарят, не превишават средното за 
целите за емисии от тези превозни 
средства. Това изискване следва да бъде 
поетапно въведено между 2015 г. и 2018 
г. с цел улесняване на привеждането му 
в действие. Това е в съответствие с 
дадените подготвителни периоди и с 
продължителността на периода за 
въвеждане, определен в Регламент 
443/2009

Or. en

Изменение 43
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 

заличава се
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търговски превозни средства 
установи комплексен подход с оглед 
постигане на целта на Общността 
от 120 g CO2/km до 2012 г., като 
същевременно представи по-
дългосрочна концепция за последващи 
намаления на емисиите. Регламент 
(ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-
дългосрочна концепция като определя 
цел от 95 g CO2/km като средни 
емисии за новия автомобилен парк. С 
оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, 
следва да се определи дългосрочна цел 
за специфичните емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства за 
2020 г.

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. 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.

Изменение 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Стратегията на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства 
установи комплексен подход с оглед 

заличава се
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постигане на целта на Общността 
от 120 g CO2/km до 2012 г., като 
същевременно представи по-
дългосрочна концепция за последващи 
намаления на емисиите. Регламент 
(ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-
дългосрочна концепция като определя 
цел от 95 g CO2/km като средни 
емисии за новия автомобилен парк. С 
оглед гарантиране на 
последователност с този подход и 
осигуряване на сигурност при 
планирането за промишлеността, 
следва да се определи дългосрочна цел 
за специфичните емисии на CO2 за 
леки търговски превозни средства за 
2020 г.

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 is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Изменение 45
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
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допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък. 
Таксата следва да бъде модулирана 
като функция на степента, в която 
производителите не са спазили 
своята цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент 
(ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък. 
Размерът на таксата за извънредно 
количество емисии следва да се счита за 
приход в общия бюджет на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ. Таксите за извънредно количество емисии, предложени от 
Комисията, биха се равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други 
сектори, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15 €/t и евентуално 
допълнителна глоба по СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на 
емисиите на CO2 на 30–40 €/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен 
живот).

Изменение 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
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допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана 
като функция на степента, в която 
производителите не са спазили 
своята цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент 
(ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък. 
Размерът на таксата за извънредно 
количество емисии следва да се счита за 
приход в общия бюджет на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ. Таксите за извънредно количество емисии, предложени от 
Комисията, биха се равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други 
сектори, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15 €/t и евентуално 
допълнителна глоба по СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на 
емисиите на CO2 на 30–40 €/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен 
живот).

Изменение 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 



AM\817303BG.doc 15/101 PE441.217v02-00

BG

допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък.
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

допустимите в съответствие с 
настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък. 
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии, предлагани за леки търговски превозни 
средства и прилагани в Регламента относно пътническите автомобили, са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ. Настоящите такси за извънредно количество емисии биха били равни 
на 480 €/t през 2015 г., а сравнението с други сектори показва следното – за СТЕ на 
ЕС: 15 €/t; допълнителна глоба по СТЕ: 100€/t (в случай на неспазване); и съгласно 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки: 30–40 €/t (външни 
разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 48
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 

(20) Спазването от страна на 
производителите на целите от 
настоящия регламент следва да бъде 
оценявано на нивото на Общността. 
Производителите, чиито средни 
специфични емисии на CO2 превишават 
допустимите в съответствие с 
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настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2014 г. нататък. 
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

настоящия регламент, трябва да 
заплащат такса за извънредно 
количество емисии за всяка календарна 
година от 1 януари 2015 г. нататък. 
Таксата следва да бъде модулирана като 
функция на степента, в която 
производителите не са спазили своята 
цел. С оглед гарантиране на 
последователност, механизмът на 
таксата следва да е подобен на 
механизма, установен в Регламент (ЕО) 
№ 443/2009. Размерът на таксата за 
извънредно количество емисии следва 
да се счита за приход в общия бюджет 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Забавянето е необходимо, тъй като за този вид превозни средства е нужно повече 
време, за да се адаптират към бъдещи изисквания.

Изменение 49
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да се гарантира, че 
стойностите на емисиите на CO2 и 
ефективността на използване на 
горивото на напълно 
комплектованите превозни средства 
са представителни и че 
действителните емисии на CO2 не се 
подценяват, Комисията следва да 
предложи конкретна методология за 
изчисляване, с цел да се определят 
емисиите за всички видове превозни 
средства. 

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 50
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Като има предвид, че 
благоприятното въздействие на 
устройствата за ограничаване на 
скоростта по отношение на 
опазването на околната среда и 
потреблението на енергия, по-
слабото изхабяване на двигателите и 
износване на гумите, намаляването 
на шумовото замърсяване и 
повишаването на безопасността по 
пътищата ще се увеличи, ако тези 
устройства се прилагат повсеместно.

Or. en

Обосновка

Високата скорост е важен фактор, който допринася за пътнотранспортните 
произшествия със смъртен изход в цяла Европа. Стремежът към по-висока скорост в 
автомобилния транспорт не само доведе до по-голямо търсене, но и до по-високо 
потребление на гориво и емисии на CO2, шум и риск за безопасността. Следователно 
устройствата за ограничаване на безопасността биха имали благоприятно 
въздействие както от гледна точка на околната среда и икономиката, така и от 
гледна точка на безопасността. 
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Изменение 51
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Като има предвид, че 
благоприятното въздействие на 
устройствата за ограничаване на 
скоростта по отношение на 
опазването на околната среда и 
потреблението на енергия, 
изхабяването на двигателите и 
износването на гумите и 
безопасността по пътищата ще се 
увеличи, ако тези устройства се 
прилагат повсеместно.

Or. en

Обосновка

Високата скорост е основният фактор, който допринася за пътнотранспортните 
произшествия със смъртен изход в цяла Европа. Стремежът към по-висока скорост в 
автомобилния транспорт не само доведе до по-голямо търсене, но и до по-високо 
потребление на гориво и емисии на CO2, както и до риск за безопасността. 
Следователно устройствата за ограничаване на безопасността биха имали 
благоприятно въздействие както от гледна точка на околната среда, така и от 
гледна точка на безопасността. 

Изменение 52
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Като има предвид, че 
благоприятното въздействие на 
устройствата за ограничаване на 
скоростта по отношение на 
опазването на околната среда и 
потреблението на енергия, 
изхабяването на двигателите и 
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износването на гумите и 
безопасността по пътищата ще 
помогне за постигане на целите 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Интелигентните устройства за ограничаване на скоростта ще имат както пряко, 
така и косвено въздействие върху потреблението на гориво.  Като пряко въздействие 
– при по-ниска скорост е необходимо по-малко гориво. Като косвено въздействие –
ограничаването на максималната скорост позволява точно да се оптимизира 
задвижването за тази конкретна скорост, което може да намали допълнително 
емисиите. Емисиите на CO2 се увеличават значително при динамични пътни ситуации 
(с много спирания и потегляния) и при скорост, по-висока от 120 km/h. Максималното 
равнище на намаляване на емисиите на CO2, което може да бъде постигнато с 
интелигентни устройства за ограничаване на скоростта, се изчислява на около 15%.

Изменение 53
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно 
влияние върху техния разход на гориво 
и емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху 
скоростта за леки търговски превозни 
средства, е възможно да има елемент 
на конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни 
двигатели и свързаните с това 
слабости при условия на по-бавно 
шофиране. Поради това е 
целесъобразно да се проучи дали е 
осъществимо разширяване на обхвата 
на Директива 92/6/ЕИО на Съвета 
относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 

заличава се
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категории моторни превозни 
средства в Общността, с цел 
включване на леките търговски 
превозни средства, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Със задължително монтиране на устройства за ограничаване на скоростта не може 
да бъде постигнато допълнително намаляване на емисиите на CO2: леките търговски 
превозни средства се изпитват в рамките на цикъла MVEG с максимален обхват на 
скоростта до 120 km/h, което е максимално разрешената скорост в по-голямата 
част от държавите в ЕС. Леките търговски превозни средства извършват 
транспортна дейност предимно по пътищата в градовете и селските райони, където 
се случват повечето пътни произшествия. В тези райони има ограничения на 
скоростта.

Изменение 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно 
влияние върху техния разход на гориво 
и емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху 
скоростта за леки търговски превозни 
средства, е възможно да има елемент 
на конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни 
двигатели и свързаните с това 
слабости при условия на по-бавно 
шофиране. Поради това е 
целесъобразно да се проучи дали е 
осъществимо разширяване на обхвата 
на Директива 92/6/ЕИО на Съвета 
относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 

заличава се
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категории моторни превозни 
средства в Общността, с цел 
включване на леките търговски 
превозни средства, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Изменение 55
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се проучи дали 
е осъществимо разширяване на 
обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
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Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 56
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се проучи дали 
е осъществимо разширяване на 
обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За разлика от тежкотоварните превозни средства, леките търговски превозни 
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средства понастоящем не са оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта. 
Подобни устройства са много икономически ефективни за намаляване разхода на 
гориво, емисиите CO2 и шумовото замърсяване и допринасят за безопасността по 
пътищата. Обхватът на Директива 92/6/ЕИО, изменена с Директива 2002/85/EО, 
трябва да бъде разширен, за да включи и лекотоварните превозни средства.

Изменение 57
Matthias Groote

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се проучи дали 
е осъществимо разширяване на
обхвата на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

(24) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно влияние 
върху техния разход на гориво и 
емисиите на CO2. В допълнение, при 
липса на ограничение върху скоростта 
за леки търговски превозни средства, е 
възможно да има елемент на 
конкуренция по отношение на най-
високата скорост, което би могло да 
доведе до прекомерно мощни двигатели 
и свързаните с това слабости при 
условия на по-бавно шофиране. Поради 
това е целесъобразно да се разшири 
обхватът на Директива 92/6/ЕИО на 
Съвета относно монтирането и 
използването на устройства за 
ограничаване на скоростта за някои 
категории моторни превозни средства в 
Общността, с цел включване на леките 
търговски превозни средства, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 58
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез
новаторските технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 165 g 
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

С цел приближаване към потенциала за отрицателни разходи за намаляване на 
емисиите на CO2, целта за 2014 г. следва да бъде определена в размер на 165 g 
CO2/km.

Изменение 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
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измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

С цел оказване на помощ на малките фирми и намаляване на разходите за гориво за 
потребителите и собствениците на превозни средства, равнището на определената с 
настоящия регламент цел следва да се определи на 160 g CO2/km през 2016 г. 
Регламентът относно емисиите на CO2 от автомобили показва, че повишаването на 
икономии на гориво е постигнато много по-бързо от първоначалните очаквания. 
Следователно равнището от 160 g CO2/km през 2016 г. следва да бъде постижимо. То 
би помогнало и за хармонизирането на сроковете в настоящия регламент и в 
регламента относно емисиите на CO2 от автомобили.

Изменение 60
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
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expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Изменение 61
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated.
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Изменение 62
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 175 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания по отношение 
на обема на емисиите на CO2 от новите 
леки търговски превозни средства. С 
настоящия регламент средните емисии 
на CO2 от новите леки търговски 
превозни средства се определят на 160 g
CO2/km чрез подобряване на 
технологиите за превозните средства, 
измерени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за неговото 
изпълнение, както и чрез новаторските 
технологии.

Or. da

Изменение 63
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Oт 2020 г. нататък, в съответствие 
с условията, предвидени в член 12, се 
определя допълнителна цел за средни 
емисии за нови леки търговски превозни 
средства, регистрирани в Съюза.

Or. fr
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Изменение 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160g CO2/km  за 
новия парк от леки търговски превозни 
средства, в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km  за 
новия парк от  леки търговски 
превозни средства, в съответствие с 
член 12, параграф 5.

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 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Изменение 65
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 

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

средни емисии от 160g CO2/km  за 
новия парк от леки търговски превозни 
средства, в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km  за 
новия парк от  леки търговски 
превозни средства, в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en

Изменение 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160g CO2/km  за 
новия парк от леки търговски превозни 
средства, в съответствие с член 12, 
параграф 4.

С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145g CO2/km  за 
новия парк от  леки търговски 
превозни средства, в съответствие с 
член 12, параграф 5.

Or. en
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Изменение 67
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определят, 
за периода от 2020 г. нататък, средни 
емисии от 125 g CO2/km за нови леки 
търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, чрез 
подобряване на технологиите за 
превозните средства, измерени в
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 и мерките за 
неговото изпълнение.

Or. en

Обосновка

Цел за 2020 г. в размер на 125 g/km е технически и икономически постижима и би 
довела до нетни икономии на гориво за потребителите.

Изменение 68
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 150 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, при условие 
че Комисията е потвърдила 
постижимостта на тази цел в своя 
преглед съобразно член 12, параграф 4.

Or. de
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Обосновка

С оглед на по-дългия продуктов цикъл за леките търговски превозни средства, целта в 
размер на 135 g CO2/km не изглежда постижима в срок до 2020 г. Променената на 150 
g CO2/km целева стойност следва да се провери с оглед на нейната постижимост в 
съответствие с разпоредбите в член 12, параграф 4 преди да стане окончателна.

Изменение 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 145 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en

Обосновка

Една дългосрочна цел е важна за стимулиране на екологичен напредък и за осигуряване 
сигурност на планирането за промишлеността. При все това предложената 
дългосрочна цел - 135g/km през 2020 г. – е нереалистична за поставения срок и би 
изисквала годишно намаление на емисиите на CO2, което е далеч по-голямо от това 
при пътническите автомобили, въпреки по-големите разходи за намаляване на 
емисиите на CO2 при леките търговски превозни средства.

Изменение 70
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2023 г. нататък цел за 
средни емисии от 140 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.
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Or. en

Обосновка

Целта следва да бъде осезаема и постижима в един допустим период, който да даде 
възможност на промишлеността да приспособи съответно и своевременно 
производствените си линии. 

Изменение 71
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 150g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността, при условие 
че Комисията  потвърди 
постижимостта на тази целева 
стойност в своя преглед съобразно 
член 12, параграф 4.

Or. en

Изменение 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. en
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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 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 125 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

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 74
Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 

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

средни емисии от 130 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

Or. da

Изменение 75
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 130 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

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 76
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
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регистрирани в Общността. регистрирани в Общността.

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 77
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността.

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 78
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2020 г. нататък цел за 
средни емисии от 160 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
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регистрирани в Общността. регистрирани в Общността.

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 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С настоящия регламент се определя 
приложима от 2025 г. нататък цел за 
средни емисии от 135 g CO2/km за нови 
леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността. 

Or. it

Обосновка

Ограничението от 135 g CO2/km е амбициозна дългосрочна цел, която понастоящем 
трудно може да се постигне технически. Необходим е по-дълъг срок, за да се позволи 
на промишлеността да постигне тази цел.

При определянето на целите следва да се има предвид, че производственият цикъл за 
леки търговски превозни средства е по-дълъг от цикъла за автомобилите и че 
възможностите за подобряване на показателите на емисиите на леки търговски 
превозни средства са много по-ограничени. 
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Изменение 80
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Екологичните ползи от 
ограничителите на скоростта и 
други иновационни мерки ще се 
вземат под внимание при 
изчисляването на емисиите.

Or. en

Изменение 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент се 
допълва от допълнителни мерки, 
които съответстват на 
намаляването в размер на 10 g CO2/km 
като част от интегрирания подход 
на Общността.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение продължава започнатия от Комисията през 2007 г. 
регулаторен процес за справяне с проблема на въздействието на пътните превозни 
средства върху изменението на климата.

В допълнение разпоредбите следва да са съгласувани със законодателната рамка за 
изпълняване на целите по отношение на емисиите от нови пътнически автомобили, 
поставени в Регламент (ЕО) № 443/2009, както ясно е посочено в съображение 6 и 
член 11 от настоящото предложение за регламент. 
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Изменение 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
M2, N1 и N2 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en

Обосновка

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Изменение 83
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства от категория 
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N1 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

M2, N1 и N2 съгласно определението в 
приложение II към Директива 
2007/46/ЕО с базова маса, която не 
превишава 2610 kg, и за превозни 
средства, за които типовото одобрение е 
разширено в съответствие с член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 („леки търговски превозни 
средства“), които са регистрирани за 
първи път в Общността и които не са 
били регистрирани преди това извън нея 
(„нови леки търговски превозни 
средства“).

Or. en

Обосновка

Превозните средства от категории M2 и N2 трябва да се включат в обхвата на 
регламента, за да се избегнат пропуски и стимули за преминаване на превозните 
средства или пазарите от превозни средства от категория N1 към тези категории.

Изменение 84
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не се 
прилага за превозни средства, 
предназначени за износ извън 
границите на вътрешния пазар на 
Съюза.

Or. fr
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Изменение 85
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Ограничителите на скоростта и 
други иновационни мерки за 
намаляване на емисиите на CO2 ще 
бъдат взети предвид при 
изчисляването на емисиите;

Or. en

Изменение 86
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de



AM\817303BG.doc 41/101 PE441.217v02-00

BG

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в 
предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии 
на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства 
преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото 
превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни 
средства.

Изменение 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
ширината на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Определение, допълнено с цел съответствие с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение 88
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
ширината на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
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2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Определение, допълнено с цел съответствие с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
ширината на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение 90
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „опорна площ“ означава 
ширината на колеята, умножена по 
междуосовото разстояние, посочена в 
сертификата за съответствие и 
определена в раздели 2.1 и 2.3 на 
приложение І към Директива 
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2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграф 5.

Изменение 91
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Изменение 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en
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Изменение 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение и поради това трябва да бъдат дефинирани.

Изменение 94
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение и поради това трябва да бъдат дефинирани.
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Изменение 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „комплектовано превозно 
средство“ означава превозно средство, 
което няма нужда от 
окомплектоване, за да покрие 
съответните технически изисквания 
на Директива 2007/46/EО.

Or. en

Обосновка

Комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното 
предложение.

Изменение 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 



PE441.217v02-00 46/101 AM\817303BG.doc

BG

новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

– 65% през 2015 г.,
– 75% през 2014 г., – 75% през 2016 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2017 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Изменение 97
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
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емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

– 65% през 2015 г.,
– 75% през 2014 г., – 75% през 2016 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2017 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Изменение 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

– 65% през 2015 г.,
– 75% през 2014 г., – 75% през 2016 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2017 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
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– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Изменение 99
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на За целите на определянето на 
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специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

– 65% през 2015 г.,
– 75% през 2014 г., – 75% през 2016 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2017 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Изменение 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
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средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

– 65% през 2015 г.,
– 75% през 2014 г., – 75% през 2016 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2017 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Изменение 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на комплектовани леки търговски 
превозни средства гарантира, че 
неговите средни специфични емисии на 
CO2 не превишават целта му за 
специфични емисии, определена в 
съответствие с приложение I, или когато 
на даден производител е предоставена 
дерогация по член 10, в съответствие с 
тази дерогация.

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове от 
новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:
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– 75% през 2014 г., – 75% през 2015 г.,
– 80% през 2015 г., – 80% през 2016 г.,
– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

От 1 януари 2016 г. комплектованите 
превозни средства също се включват 
при определянето на средните 
специфични емисии CO2 на всеки 
производител.

Or. en

Обосновка

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.
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Изменение 102
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За календарната година, започваща на 1 
януари 2014 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I. или, когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

За календарната година, започваща на 1 
януари 2015 г. и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите средни 
специфични емисии на CO2 не 
превишават целта му за специфични 
емисии, определена в съответствие с 
приложение I, или когато на даден 
производител е предоставена дерогация 
по член 10, в съответствие с тази 
дерогация.

Or. en

Обосновка

Трябва да се даде време на автомобилната промишленост да приспособи 
производството си към новите изисквания.

Изменение 103
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на определянето на 
специфичните за всеки производител 
емисии на CO2, следва да се вземат 
предвид следните процентни дялове 
от новите леки търговски превозни 
средства на всеки производител, 
регистрирани в съответната година:

За целите на оценката на 
резултатите на всеки производител 
съгласно член 7 за 2012 и 2013 г. се 
прилага необвързваща усреднена цел 
на емисиите на CO2 от 175 g CO2/km 
за нови леки търговски превозни 
средства.

75% през 2014 г.,
80% през 2015 г.,
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100 % от 2016 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Променливият подход е подвеждащ за гражданите и не е в съответствие с принципа 
на по-добро законодателство.

Изменение 104
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2014 г., – 50% през 2015 г.,

Or. en

Обосновка

Процесът на въвеждане следва да бъде достатъчно детайлизиран, за да даде ясна 
перспектива на съответната промишленост.

Изменение 105
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 80% през 2015 г., – 60% през 2016 г.,

Or. en

Обосновка

Процесът на въвеждане следва да бъде достатъчно детайлизиран, за да даде ясна 
перспектива на съответната промишленост.
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Изменение 106
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 75% през 2017 г.,

Or. en

Обосновка

Процесът на въвеждане следва да бъде достатъчно детайлизиран, за да даде ясна 
перспектива на съответната промишленост.

Изменение 107
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 100 % от 2016 г. нататък. – 100 % от 2018 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Процесът на въвеждане следва да бъде достатъчно детайлизиран, за да даде ясна 
перспектива на съответната промишленост.

Изменение 108
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При напълно комплектовани превозни 
средства производителят трябва да 
посочи само специфичните емисии на 
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CO2 на базовото превозно средство и 
да ги спазва в съответствие с 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в 
предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии 
на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства 
преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото 
превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни 
средства.

Изменение 109
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km 
следва да се отчита като:

заличава се

– 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г. 
– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г. 
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

Or. en
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Изменение 110
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кредити Кредити и финансови стимули

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разшири обхватът на настоящия регламент, за да се насърчи
обновяването на парка от леки търговски превозни средства.

Изменение 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km
следва да се отчита като:

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2/km под 50% 
от специфичната цел за CO2 на 
превозно средство в съответствие с 
приложение І се отчита като:

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

- 2 леки търговски превозни средства 
от 2015 до 2025 г.,

– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

Or. en

Обосновка

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
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technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Изменение 112
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km
следва да се отчита като:

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2/km под 50% 
от специфичната цел за CO2 на 
превозно средство в съответствие с 
приложение І се отчита като:

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

– 2 леки търговски превозни средства 
от 2015 до 2025 г.,

– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

Or. en

Изменение 113
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2/km под 50% 
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следва да се отчита като: от специфичната цел за CO2 на 
превозно средство в съответствие с 
приложение І се отчита като:

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2014 г.

- 2 леки търговски превозни средства 
от 2015 до 2025 г.,

– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г.
– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

Or. en

Обосновка

Кредитите, основаващи се на сравнителна система, предоставят по-силни стимули 
за по-широко прилагане на нови революционни технологии за намаляване на CO2. 
Производителите инвестират много пари за развитието и прилагането на 
революционни технологии, без да са сигурни че ще успеят Високият риск и липсата на 
сигурност за инвестициите, направени от производителите, както и фактът, че тези 
технологии няма да имат съществен принос през периода 2020-2025 г., налагат 
удължаването на периода на предоставяне на кредитите.

Изменение 114
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2, всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km 
следва да се отчита като:

1. При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии под 50 g CO2/km се 
отчита като:

– 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г.,
– 1,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.,

– 3,5 леки търговски превозни средства 
през 2015 г.,

– 1 леко търговско превозно средство 
през 2016 г.

– 2,5 леки търговски превозни средства 
през 2016 г.,

– 2 леки търговски превозни средства 
през 2017 г.,
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– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2018 г.,

Or. en

Изменение 115
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат да 
приемат разпоредби за финансови 
стимули, приложими превозни 
средства серийно производство, 
които са в съответствие с 
настоящия регламент и неговите 
мерки за изпълнение.
Тези стимули се отнасят до всички 
нови превозни средства, пускани за 
продажба на пазара на дадена 
държава-членка, които изпълняват 
най-малко посочените в приложение І 
пределни стойности за емисии преди 
посочените в приложение І дати, и 
прилагането им се прекратява на 
тези дати.

Or. en

Обосновка

С цел обновяване на парка, държавите-членки могат да приемат разпоредби за 
финансови стимули, приложими за превозни средства серийно производство, които са 
в съответствие с настоящия регламент и неговите мерки за изпълнение. Тези стимули 
се отнасят до всички нови превозни средства, пускани за продажба на пазара на 
дадена държава-членка, които изпълняват най-малко посочените в приложение І 
пределни стойности за емисии преди посочените в приложение І дати, и прилагането 
им се прекратява на тези дати.
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Изменение 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на средните 
специфични емисии на CO2 всяко ново 
леко търговско превозно средство със 
специфични емисии на CO2/km, 
надхвърлящи с над 15% специфичната 
цел за емисии, определена в 
съответствие с приложение І, се 
отчита като:
– 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г., 
– 2 леки търговски превозни средства 
през 2015 г., 
– 2,5 леки търговски превозни 
средства от 2016 г.,

Or. en

Обосновка

Ако законодателството дава стимули за леки търговски превозни средства с много 
ниски емисии, то следва също така да предвижда възпиращи мерки за леки търговски 
превозни средства с много високи емисии. Съгласно проучване, проведено в 
Обединеното кралство, ако всички купувачи на микробуси изберат най-ефективното 
превозно средство, емисиите биха спаднали със 17%.

Изменение 117
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови стимули за 
преоборудване на превозни средства, 
които са в употреба, и за предаване за 
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скрап на превозни средства, които не 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 118
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. За всеки вид превозно средство 
посочените в параграфи 1 и 2 
финансови стимули не превишават 
допълнителната стойност на 
техническите устройства, 
монтирани с цел гарантиране 
спазването на пределните стойности 
за емисиите, определени в 
приложение І, включително 
разходите за тяхното монтиране в 
превозното средство.

Or. en

Изменение 119
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Комисията се уведомява 
достатъчно рано относно планове за 
създаване или промяна на 
финансовите стимули, посочени в 
параграфи 1 и 2.

Or. en
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Изменение 120
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Устройства за ограничаване на 

скоростта
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
настроени на максимална скорост 
110 km/h. Това не може да се отчита 
като екологично нововъведение.

Or. en

Обосновка

Устройствата за ограничаване на скоростта са икономически много ефективни за 
намаляване разхода на гориво в леки търговски превозни средства. Поради тази 
причина те вече се използват от някои компании, например British Gas, TNT и Royal 
Mail. Устройство за ограничаване на скоростта, настроено на 110 km или 70 mph, би 
дало възможност на производителите да постигнат целите за намаляване на 
емисиите, определени в настоящия регламент, на много по-ниска цена и би спестило 
средства на МСП.
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Изменение 121
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта. 
Максималната скорост, на която са 
настроени тези устройства, се 
определя от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Изменение 122
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
За календарната година, започваща на
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
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на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
настроени на максимална скорост от
100 km/h.

Or. en

Изменение 123
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
настроени на максимална скорост 
100 km/h.

Or. en

Обосновка

Интелигентните устройства за ограничаване на скоростта ще имат както пряко, 
така и непряко въздействие върху потреблението на гориво.  Като пряко въздействие 
– при по-ниска скорост е необходимо по-малко гориво. Като непряко въздействие –
ограничаването на максималната скорост позволява точно да се оптимизира 
задвижването за тази конкретна скорост, което може да намали допълнително 
емисиите. Емисиите на CO2 се увеличават значително при динамични пътни ситуации 
(с много спирания и потегляния) и при скорост, по-висока от 120 km/h. Максималното 
равнище на намаляване на емисиите на CO2, което може да бъде постигнато с 
интелигентни устройства за ограничаване на скоростта, се изчислява на около 15%.
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Изменение 124
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
За календарната година, започваща на 
1 януари 2014 г., и всяка следваща 
календарна година всеки производител 
на леки търговски превозни средства 
гарантира, че неговите леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
настроени на максимална скорост 
100 km/h.

Or. en

Обосновка

Публикуваният нов доклад TERM от Европейската агенция за околна среда наскоро 
подчерта, че движението по пътищата продължава да води до сериозни екологични 
проблеми в Европа. Устройствата за ограничаване на скоростта вече се използват 
при товарни автомобили за намаляване на рисковете за безопасността, свързани с 
товарните автомобили, и ще бъдат също така икономически ефективна мярка за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните автомобили.

Изменение 125
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Устройства за ограничаване на 

скоростта
Считано от 1 януари 2014 г. 
производителите на леки търговски 
превозни средства гарантират, че 
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съгласно член 2 всички нови леки 
търговски превозни средства са 
оборудвани с устройства за 
ограничаване на скоростта, 
ограничаващи скоростта на такива 
превозни средства до 120 km/h.  

Or. de

Обосновка

Устройства за ограничаване на скоростта вече са въведени за всички други категории 
търговски превозни средства. Монтирането на такива устройства не представлява 
технически проблем и не предизвиква значителни допълнителни разходи. Това 
изменение създава стимул за производителите да произвеждат по-малки и по-
ефективни двигатели, които емитират по-малко CO2.  

Изменение 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин. 

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
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market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 127
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин. 

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Мониторингът следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел 
избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Тъй като превозните средства с многоетапно типово одобрение ще попаднат в 
обхвата на Директива 2007/46/ЕО едва от април 2013 г., няма да има възможност за 
удовлетворителен мониторинг на превозните средства с многоетапно типово 
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одобрение преди тази дата. В едно пилотно прилагане следва да бъде включен 
мониторинг на превозни средства с многоетапно типово одобрение и да бъдат 
приложени същите подготвителни периоди, както за други категории превозни 
средства (напр. M1).

Изменение 128
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2012 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин. 

1. За календарната година, започваща на 
1 януари 2013 г., и всяка следваща 
календарна година всяка държава-
членка отчита данните, посочени в част 
А от приложение II, за всяко ново леко 
търговско превозно средство, 
регистрирано на нейната територия. 
Тези данни се предоставят на 
разположение на производителите и на 
посочените от производителите 
вносители или представители във всяка 
държава-членка. Държавите-членки 
полагат всички възможни усилия, за да 
гарантират, че органите, които отчитат 
данните, работят по прозрачен начин.

Or. en

Изменение 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
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в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 130
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en
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Изменение 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 
Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Изменение 132
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2013 г., всяка държава-
членка определя и предава на 

2. До 28 февруари на всяка година, като 
се започне от 2014 г., всяка държава-
членка определя и предава на 



PE441.217v02-00 72/101 AM\817303BG.doc

BG

Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Комисията информацията, посочена в 
част Б от приложение II за предходната 
календарна година. Данните се предават 
в съответствие с посочения в част В от 
приложение II формат.

Or. en

Обосновка

Мониторингът следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел 
избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Тъй като превозните средства с многоетапно типово одобрение ще попаднат в 
обхвата на Директива 2007/46/ЕО едва от април 2013 г., няма да има възможност за 
удовлетворителен мониторинг на превозните средства с многоетапно типово 
одобрение преди тази дата. В едно пилотно прилагане следва да бъде включен 
мониторинг на превозни средства с многоетапно типово одобрение и да бъдат 
приложени същите подготвителни периоди, както за други категории превозни 
средства (напр. M1).

Изменение 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители. Опитът от регламента за леки автомобили 
показва трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги 
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подготвителни периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй 
като понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за 
категория N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с 
леките пътнически автомобили.

Изменение 134
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en

Изменение 135
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en



PE441.217v02-00 74/101 AM\817303BG.doc

BG

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители. Опитът от регламента за леки автомобили 
показва трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй 
като понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за 
категория N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с 
леките пътнически автомобили.

Изменение 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

4. Комисията поддържа централен 
регистър с данните, отчетени от 
държавите-членки съгласно настоящия 
член, и този регистър е публично 
достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка 
следваща година Комисията прави 
предварителни изчисления за всеки 
производител за:

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители. Опитът от регламента за леки автомобили 
показва трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги 
подготвителни периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй 
като понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за 
категория N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с 
леките пътнически автомобили.
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Изменение 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители.

Изменение 138
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en
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Изменение 139
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители.

Изменение 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. По отношение на календарната 
2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 
2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява 
производителя, когато въз основа на 
изчисленията съгласно параграф 5 
прецени, че средните специфични 
емисии на CO2 на производителя през 
тази година превишават целта му за 
специфични емисии за същата година.

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в 
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съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и 
дискриминация срещу производители.

Изменение 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Цялата директива за типово одобрение на превозното средство (2007/46/EО) ще се 
прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. насам.  
Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и 
комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата календарна година за 
мониторинг и събиране на данните за емисиите и масата на CO2 за комплектованите 
превозни средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение 142
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en
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Изменение 143
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Цялата директива за типово одобрение на превозното средство (2007/46/EО) ще се 
прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. насам.  
Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и 
комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата календарна година за 
мониторинг и събиране на данните за емисиите и масата на CO2 за комплектованите 
превозни средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение 144
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Цялата Директива за типово одобрение на превозното средство (2007/46/EО) ще се 
прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. насам.  
Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и 
комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата календарна година за 
мониторинг и събиране на данните за емисиите и масата на CO2 за комплектованите 
превозни средства в съответствие с новата налична процедура.
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Изменение 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. От 1 януари 2014 г. 
мониторингът се разширява, за да 
обхване и комплектованите превозни 
средства.

Or. en

Изменение 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Таксите за извънредното количество 
емисии са подобни на таксите, 
заплащани в рамките на 
Европейската схема за търговия с 
емисии.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
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големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 147
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Таксите за извънредното количество 
емисии са подобни на таксите, 
заплащани в рамките на 
Европейската схема за търговия с 
емисии.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
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възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Изменение 149
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 
2014 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 

1. По отношение на периода от 1 януари 
2015 г. и всяка календарна година след 
това Комисията начислява такси за 
извънредно количество емисии на 
производителя или по целесъобразност 
на ръководителя на групата, когато 
средните специфични емисии на CO2 на 
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производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

производителя превишат неговата цел за 
специфични емисии.

Or. en

Обосновка

Трябва да се даде време на автомобилната промишленост да приспособи 
производството си към новите изисквания.

Изменение 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксата за извънредно количество 
емисии по параграф 1 се изчислява, 
като се използва следната формула 

заличава се

а) считано от 2014 г. до 2018 г.
i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:
((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:
извънредно количество емисии × 5 
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EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.
б) считано от 2019 г.:
(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.
където за целите на настоящия член:
„извънредно количество емисии“ 
означава положителният брой 
грамове на километър, с който 
средните специфични емисии на CO2 
на производителя — като се вземе 
предвид намалението на емисиите на 
CO2, дължащо се на одобрени 
новаторски технологии в 
съответствие с член 11 —
превишават целта му за специфични 
емисии през календарната година или 
част от календарната година, за 
която се прилага задължението по 
член 4, закръглен до най-близките три 
знака след десетичната запетая; и
„брой нови леки търговски превозни 
средства“ означава броят на новите 
леки търговски превозни средства, 
произведени от производителя, които 
са регистрирани през този период в 
съответствие с критериите за 
поетапно въвеждане, определени в 
член 4.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).
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Изменение 151
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксата за извънредно количество 
емисии по параграф 1 се изчислява, 
като се използва следната формула 

заличава се

а) считано от 2014 г. до 2018 г.
i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:
((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:
извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.
б) считано от 2019 г.:
(извънредно количество емисии × 120 
EUR) × брой нови леки търговски 
превозни средства.
където за целите на настоящия член:
„извънредно количество емисии“ 
означава положителният брой 
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грамове на километър, с който 
средните специфични емисии на CO2 
на производителя — като се вземе 
предвид намалението на емисиите на 
CO2, дължащо се на одобрени 
новаторски технологии в 
съответствие с член 11 —
превишават целта му за специфични 
емисии през календарната година или 
част от календарната година, за 
която се прилага задължението по 
член 4, закръглен до най-близките три 
знака след десетичната запетая; и
„брой нови леки търговски превозни 
средства“ означава броят на новите 
леки търговски превозни средства, 
произведени от производителя, които 
са регистрирани през този период в 
съответствие с критериите за 
поетапно въвеждане, определени в 
член 4.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).
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Изменение 152
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2014 г.:

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

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

((извънредно количество емисии – 3) × 
120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
ii) за извънредно количество емисии 
от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:
((извънредно количество емисии – 1) × 
15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.
iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:
извънредно количество емисии × 5 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Таксите за извънредно количество емисии трябва да отразяват пределните разходи 
за инвестиции за всеки грам извънредно количество емисии, за да се гарантира 
спазването, а не плащането на наказателни такси. Анализът от Обединеното 
кралство показва, че модулираната структура на таксите би означавала, че целите 
не са били изпълнени до след 2016 г. и евентуално до след 2020 г.
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Изменение 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2014 г. до 2018 г.
i) за извънредно количество емисии от 
над 3 g CO2/km:

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

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

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

ii) за извънредно количество емисии от 
над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:

ii) за извънредно количество емисии от 
над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g 
CO2/km:

((извънредно количество емисии – 2) × 
25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 2) × 
95 EUR + 20 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:

iii) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g 
CO2/km:

((извънредно количество емисии – 1)
× 15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 1)
× 60 EUR + 5 EUR) × брой нови леки 
търговски превозни средства.

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

iv) за извънредно количество емисии 
от над 1 g CO2/km:

извънредно количество емисии × 5 EUR
× брой нови леки търговски превозни 
средства.

извънредно количество емисии × 15 
EUR × брой нови леки търговски 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията „коридор за глоби” ще доведе до значително неспазване 
до 2019 г. Настоящото изменение има за цел да повиши в известна степен 
споменатите в коридора на глобите количества с цел повишаване на степента на 
спазване на законодателството, докато същевременно предлага определена гъвкавост 
за производителите, така че те да придобият опит със системата.
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Изменение 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2015 г. до 2019 г.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде повече време на промишлеността да пригоди производствената 
линия.

Изменение 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г. а) считано от 2014 г. до 2018 г.

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

Or. en

Обосновка

За да бъдат ефективни, равнищата на глобите трябва да отразяват пределните 
разходи за инвестиции. Оценката на въздействието показва, че това равнище се 
отразява в таксата за извънредно количество емисии от 120 EUR за грам над целта. 
Правителството на Обединеното кралство е изчислило, че дори предложеният от 
Комисията режим на глоби не би гарантирал спазване на предложената цел от 175 
gCO2/km, но само целта от 182 gCO2/km, тъй като предложените такси за 
извънредни количества емисии са твърде ниски през първите години на прилагане на 
регламента. Едно допълнително проучване, осъществено от британския Energy Saving 
Trust, показва, че е вероятно предложените глоби за леките автомобили да бъдат 
твърде ниски, което на свой ред означава, че целта няма да бъде постигната.
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Изменение 156
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. de

Обосновка

Таксата за леки търговски превозни средства, които надхвърлят пределното 
количество емисии на CO2 следва да бъде приведена в съответствие с таксите за леки 
моторни превозни средства. По-високите санкции биха имали смисъл само ако 
емисиите на CO2 тези превозни средства имаха различно въздействие върху околната 
среда.

Изменение 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на сектора за подобряване на превозните средства, а не за 
създаване на демотивиращи фактори и санкциониране на потребителите.
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Изменение 158
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) считано от 2019 г.: б) считано от 2020 г.:

Or. en

Обосновка

С цел да се даде повече време на промишлеността да пригоди по-добре 
производствената линия към новите изисквания.

Изменение 159
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Обосновка

Таксата за леки търговски превозни средства, които надхвърлят пределното 
количество емисии на CO2 следва да бъде приведена в съответствие с таксите за леки 
моторни превозни средства. По-високите санкции биха имали смисъл само ако 
емисиите на CO2 тези превозни средства имаха различно въздействие върху околната 
среда.
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Изменение 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност с Регламент 443/2009.

Изменение 161
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията установява методи за 
събиране на таксите за извънредно 
количество емисии съгласно параграф 
1.

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
второстепенни елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ. Таксите за извънредно количество емисии, предложени от 
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Комисията, биха се равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други 
сектори, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално 
допълнителна глоба по СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време 
Директивата относно възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на 
емисиите на CO2 на 30 – 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен 
живот).

Изменение 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията установява методи за 
събиране на таксите за извънредно 
количество емисии съгласно параграф 
1.

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
второстепенни елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).
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Изменение 163
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за 
приход в общия бюджет на 
Европейския съюз. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за 
приход в общия бюджет на 
Европейския съюз. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложените такси за извънредно количество емисии са съвършено 
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диспропорционални и не са ни най-малко сравними с други сектори. Те биха нанесли 
големи щети на промишлеността, застрашавайки конкурентоспособността и 
жизнеността ѝ.

Таксите за извънредно количество емисии, предложени от Комисията, биха се 
равнявали на 480 €/t  през 2015 г., като в сравнение с това други сектори, които 
попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, плащат 15€/t и евентуално допълнителна глоба по 
СТЕ от 100 €/t  в случай на неспазване; в същото време Директивата относно 
възлагането на зелени обществени поръчки определя цената на емисиите на CO2 на 30 
– 40€/t (външни разходи за CO2 през целия експлоатационен живот).

Изменение 165
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за приход 
в общия бюджет на Европейския съюз. 

4. Сумите от таксите за извънредно 
количество емисии се считат за приход 
в общия бюджет на Европейския съюз и 
се използват единствено за 
финансиране на проекти в области 
като развитие на инфраструктурата 
и новаторство при технологиите на 
двигателите, насочено към 
понижаване на отрицателното 
въздействие на транспорта върху 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Сумите от таксите за извънредно количество емисии се използват единствено за 
финансиране на проекти в области като развитие на инфраструктурата и 
новаторство при технологиите на двигателите, насочено към понижаване на 
отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда.
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Изменение 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2013 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Публикуването следва да бъде в съответствие 
с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.

Изменение 167
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2013 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност. Публикуването следва да бъде в съответствие 
с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация 
срещу производители.
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Изменение 168
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 октомври 2013 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 
октомври всяка следваща година 
Комисията публикува списък, в който за 
всеки производител се посочват:

Or. en

Изменение 169
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е член на група свързани 
производители, която отговаря като 
цяло за по-малко от 22 000 нови леки 
търговски превозни средства, 
регистрирани в Общността за 
календарна година; или

б) е член на група свързани 
производители, която отговаря като 
цяло за по-малко от 30 000 нови леки 
търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза за календарна 
година; или

Or. en

Изменение 170
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) цел, която е намаление с 25% на 
средните специфични емисии на CO2
през 2012 г. или, когато се подава 
единно заявление по отношение на 
определен брой свързани предприятия, 
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намаление с 25% на средните 
специфични емисии на CO2 за тези 
предприятия през 2012 г.

Or. en

Изменение 171
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии. Общият 
принос на тези технологии за 
намаляване на целта за специфични 
емисии на производител може да бъде 
до 7 g CO2/km.

заличава се

Or. en

Обосновка

Цикълът на изпитване трябва да бъде преразгледан с цел отчитане на 
еконоваторството и по-добро отразяване на действителните условия за управление 
на превозното средство.

Изменение 172
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии. Общият принос 

1. При заявление от доставчик или 
производител се взема предвид 
намалението на емисиите на СО2, 
постигнато чрез използване на 
новаторски технологии. Общият принос 
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на тези технологии за намаляване на 
целта за специфични емисии на 
производител може да бъде до 7 g
CO2/km.

на тези технологии за намаляване на 
целта за специфични емисии на 
производител може да бъде до 10 g
CO2/km.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност с Регламент 443/2009.

Изменение 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Обосновка

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите CO2 от 
пътнически автомобили, споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни 
разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. 
Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем биват обсъждани за 
пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни 
средства. Не следва да се прави разграничение между еко-новаторството за 
пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да 
има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен 
труд.
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Изменение 174
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Обосновка

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите CO2 от 
пътнически автомобили, споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни 
разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. 
Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем биват обсъждани за 
пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни 
средства. Не следва да се прави разграничение между еко-новаторството за 
пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да 
има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен 
труд.

Изменение 175
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
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член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Изменение 176
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
приема подробни разпоредби за 
процедура за одобряване на такива 
новаторски технологии в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 13, параграф 2. Тези подробни 
разпоредби съответстват на 
разпоредбите, установени в член 12, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 443/2009, и се основават на следните 
критерии за новаторски технологии:

Or. en

Изменение 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Реклама

При оповестяване на технически 
данни или на данни, свързани с 
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енергийните показатели и цената, 
рекламата за превозни средства, 
обхванати от настоящото 
законодателство, предоставя на 
крайните потребители информация 
относно енергийните показатели на 
превозното средство.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е потребителите, особено МСП, да получат информация 
относно енергийните показатели на леките търговски превозни средства, които има 
вероятност да закупят.  Формулировката на текста се основава на текста, 
договорен при преразглеждането на Директивата за енергийното етикетиране, като 
се добавят техническите спецификации, които често се използват в рекламите на 
леки търговски превозни средства.


