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Изменение 7
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2011 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
търговски превозни средства като част 
от цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства от 
Комисията се изисква да извърши 
преглед на условията за постигане на 
целта от 147 g/km до 2020 г., при 
условие че осъществимостта ѝ бъде 
потвърдена, включително по отношение 
на формулите в приложение I и 
дерогациите по член 11. Предложението 
за изменение на регламента следва да 
бъде формулирано по начин, който е 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и допринася за 
социалната справедливост и 
устойчивостта.

(1) Съгласно член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 510/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2011 г. за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
търговски превозни средства като част 
от цялостния подход на Съюза за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства от 
Комисията се изисква да извърши 
преглед на условията за постигане на 
целта от 147 g/km до 2020 г., при 
условие че осъществимостта ѝ бъде 
потвърдена, включително по отношение 
на формулите в приложение I и 
дерогациите по член 11. Това следва да 
бъде съпътствано от промяна на 
показателя за полезност под 
формата на значително съкращаване 
на масата на търговското превозно 
средство. Предложението за изменение 
на регламента следва да бъде 
формулирано по начин, който е 
възможно най-неутрален от гледна 
точка на конкуренцията и допринася за 
социалната справедливост и 
устойчивостта.

Or. pl

Обосновка

Показателят за полезност, т.е. масата, е един от ключовите фактори в усилията за 
постигане на целите по отношение на емисиите и след въвеждането на цел за 
емисиите от СО2 стойността му може да бъде изчислена, като се използва 
уравнението, дадено в приложение І към Регламент (ЕС) № 510/2011 от 
11 май 2011 година.
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Изменение 8
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Микробусите са един от най-
бързо нарастващите източници на 
емисии от парникови газове (ПГ) в 
транспорта с увеличение от 26 % 
между 1995 и 2010 г., като 
понастоящем на тях се падат 8 % от 
емисиите в автомобилния 
транспорт. Очаква се по-нататъшно 
нарастване, отчасти поради по-
ограниченото регламентиране на 
управлението на микробуси в 
сравнение с това на камиони. Като 
противодействие на повишаването на 
емисиите от микробуси и за да се 
гарантира, че напредъкът 
продължава и след 2020 г., е 
необходимо да се постави амбициозна 
цел за 2025 г. Цел от 85 g СО2/km би 
гарантирала инвестиции в 
разработването на микробуси с ниска 
въглеродна интензивност и 
икономичен разход на гориво. Това е 
от особено значение за европейските 
градове, в които използването на по-
чисти микробуси, може би с 
алтернативни системи за 
задвижване, ще подобри качеството 
на живота.

Or. en

Обосновка

В наскоро публикувано проучване на AEA-Ricardo се доказва, че цел от 60 g СО2/km за 
пътнически автомобили през 2025 г. би била технологично осъществима и 
икономически ефективна. Равностойна по строгост цел за микробуси би била 
85 g CO2/km. Това би стимулирало инвестициите в микробуси с ниска въглеродна 
интензивност (хибридни, електрически), предпазвайки предприятията в Европа от 
непрестанно увеличаващите се цени на нефта, и би допринесло също така за 
намаляване на замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване, особено в 
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градските райони, където микробусите са често използвани.

Изменение 9
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Ако целите се променят твърде 
често, това създава несигурност за 
автомобилната промишленост и 
засяга нейната глобална 
конкурентоспособност.

Or. lv

Изменение 10
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) От особено значение е 
изпитването в експлоатация да 
възпроизвежда разхода на гориво и 
емисиите от CO2 при нормални 
условия на използване. Това изисква 
например при изпитването в 
експлоатация компонентите на 
превозните средства да не бъдат 
асемблирани с намерение за 
намаляване на челното 
аеродинамично съпротивление или 
моделите на използване да не бъдат 
непредставителни за 
действителното използване. По този 
начин потребителите могат да 
бъдат уверени, че след като бъде 
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пуснато в експлоатация, закупеното 
превозно средство обичайните 
стойности достигат рекламирания 
разход на гориво и емисии от CO2. 
Поради тези причини и без да се 
засяга задължението за гарантиране 
на незабавно съответствие в 
експлоатация, Комисията следва да 
приеме подробни правила, за да 
предотврати използването на гъвкави 
възможности при изпитването в 
експлоатация с цел намаляване на 
разхода на гориво и на емисиите от 
CO2 над постижимите при нормални 
условия на използване.

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчава еднаквото прилагане на съответствието при експлоатация и да 
се гарантира, че нужните модификации са съгласувани с нормалните условия на 
използване, Комисията следва да приеме подробни правила. Тези правила не следва да 
засягат задължението за гарантиране на съответствие в експлоатация, за да се 
избягва ненужното забавяне при гарантирането му.

Изменение 12
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

средства към момента също е намаляла. 
Техническият анализ показва, че по-
строга цел би била технологично 
осъществима и икономически 
ефективна. Вследствие на 
гореизложеното за 2020 г. целта се 
определя на 110 g CO2/km.

Or. en

Обосновка

Към момента на приемането на настоящия регламент разходите за постигането на 
целта от 147 g CO2/km са били оценявани на стойност между 2 000 и 8 800 евро. В 
изследването от 2012 г. обаче, на което се основава оценката на въздействието за 
предложеното от Комисията преразглеждане на регламента, допълнителните 
разходи за постигане на цел от 147 g CO2/km са изчислени само на около 450 евро. В 
проучване на TNO от 2012 г. се доказва, че целево равнище от 110 g CO2/km за 
микробуси (което отговаря на цел от 80 g CO2/km за автомобили) е технологично 
осъществимо и че допълнителните разходи ще се изплатят за по-малко от 4 години.

Изменение 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Европейската икономика е силно 
зависима от външни енергийни 
доставки и поради това е изложена 
непрекъснато на несигурни и високи 
цени на енергията, включително 
възможни петролни шокове. 
Значителното повишаване на 
ефективността на ресурсите и 
особено на енергийната ефективност 
може да допринесе за свеждане до 
минимум на тези отрицателни 
влияния. Осъзнавайки факта, че 
производителите се нуждаят от 
немалко време за изследвания и развой 
с цел обновяване и приспособяване на 
производствените цикли, и за да се 
даде на инвеститорите нужната 



AM\925661BG.doc 9/39 PE504.232v01-00

BG

сигурност, е важно да се определи цел 
за 2025 г. Определянето на целта сега 
би означавало да се продължи със 
същия времеви ход, както през 2009 г., 
когато бяха определени целите за 
2020 г. Въвеждането на цел от 
100 g/km през 2025 г. е начин да се 
гарантира, че горивната 
ефективност на новите микробуси ще 
продължи да се повишава и в периода 
след 2020 г., че разработването на 
превозни средства със свръхниска 
въглеродна интензивност е 
гарантирано, икономиката е по-
малко уязвима към цената на петрола 
и се запазва водещата позиция на ЕС.

Or. en

Изменение 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) За да може автомобилната 
промишленост да извършва 
дългосрочни инвестиции и иновации, 
желателно е да се предоставят 
ориентировъчни насоки за периода след 
2020 г. Това следва да се направи чрез 
определяне на цел за 2025 г. Целта
следва да се основава на необходимите 
темпове за намаляване на емисиите за 
постигане на съответствие с 
дългосрочните цели на Съюза по 
отношение на климата и за засилване 
на развитието на икономически
ефективна технология за намаляване на 
емисиите от CO2.
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представи доклад, както и, ако е 
целесъобразно, предложения за цели 
за периода след 2020 г.

Or. en

Изменение 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Емисиите от парникови газове, 
свързани с енергийните доставки и 
производството и обезвреждането на 
превозни средства, са значителна 
част от сегашния цялостен 
въглероден отпечатък на 
автомобилния транспорт, чието 
значение вероятно ще се увеличава 
съществено в бъдеще. Поради това 
следва да се предприемат 
политически действия за насочване 
на производителите към възможно 
най-добри решения, като се вземат 
предвид по-специално емисиите от 
парникови газове, свързани с 
производството на енергията, 
доставяна за превозните средства, и 
да се гарантира, че тези емисии не 
подкопават ползите от подобреното 
използване на енергията при 
експлоатацията на превозните 
средства, което се цели с настоящия 
регламент. За целта е уместно при 
бъдещия преглед на настоящия 
регламент за периода след 2020 г. 
Комисията да обмисли регулаторен 
подход, който взема предвид 
емисиите от парникови газове, 
свързани с енергийните доставки и 
жизнения цикъл на превозните 
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средства.

Or. en

Изменение 17
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Скоростта на автомобилните 
превозни средства оказва силно 
влияние върху техния разход на гориво 
и емисиите на CO2. Освен това 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 приложното поле на 
Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 
10 февруари 1992 г. относно 
монтирането и използването на 
устройства за ограничаване на 
скоростта за някои категории 
моторни превозни средства в 
Общността да се разшири и по 
отношение на леките търговски 
превозни средства, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Микробусите са единствените търговски превозни средства, при които няма 
устройство за ограничаване на скоростта.  Устройствата за ограничаване на 
скоростта неминуемо ще намалят емисиите, ще повишат безопасността на 
движението по пътищата и ще изключат елемента на нелоялна конкуренция между 
големите микробуси и малките камиони.
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Изменение 18
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. lv

Изменение 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а)
В края на съображение 13 след израза 
„в търговската мрежа“ се добавя 
следното изречение:
„като предоставя балансирани 
стимули за микробуси с ниски 
емисии“.

Or. en

Изменение 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote
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Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б)
В съображение 31 от първоначалното 
предложение на Комисията за 
Регламент (ЕО) № 510/2011 следните 
редове до края:
„Поради това е целесъобразно да се 
проучи... обхванати от настоящия 
регламент.“
следва да се заменят със следното:
„Увеличеното движение по 
пътищата, по-специално 
движението на микробуси, и 
нарасналите в резултат на това 
опасности и неблагоприятни 
последици за околната среда 
изправят всички държави членки пред 
сериозни проблеми, свързани с 
безопасността на движението по 
пътищата, околната среда и 
изменението на климата. Поради 
това настоящият регламент 
въвежда задължение за монтиране на 
устройства за ограничаване на 
скоростта на всички новопроизведени 
превозни средства от категория N1 до 
1 януари 2015 г.“

Or. en

Изменение 21
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.“

„2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
128 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.“

Or. en

Обосновка

Целта следва да бъде 128 g CO2/km вместо предложената от Комисията 
147 g CO2/km, за да се постигне същото ниво на амбиция, независимо от типа на 
превозното средство. Предложената от Комисията цел до 2020 г. съответства на 
затягане на целта за 2015 г. с 27 % за пътнически автомобили, но само с 16 % за леки 
търговски превозни средства.

Изменение 22
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 510/2011 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
147 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.“

„2. Считано от 2020 г. с настоящия 
регламент се определя цел от 
110 g CO2/km за средните емисии от 
нови леки търговски превозни средства, 
регистрирани в Съюза, измерени 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
мерките за прилагането му и 
иновативните технологии.“

Or. en

Обосновка

Микробусите са един от най-бързо нарастващите източници на емисии от парникови 
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газове (ПГ) в транспорта с увеличение от 26 % между 1995 и 2010 г. С цел 
противодействие на увеличаващите се емисии от CO2 от микробуси се изискват 
строги цели за емисиите от CO2. Представеният от Комисията анализ показва, че 
целта от 147 g CO2 би била недостатъчна. Цел от 110 g CO2/km би отговаряла на цел 
от 80 g CO2/km при автомобилите. Техническият анализ показва, че подобна цел е 
технологично осъществима и икономически ефективна както за потребителите, 
така и за обществото.

Изменение 23
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г., с настоящия 
регламент се определя цел от 
85 g CO2/km за средните емисии за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства, измерени в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en

Обосновка

В наскоро публикувано проучване на AEA-Ricardo се доказва, че цел от 60 g СО2/km за 
пътнически автомобили през 2025 г. би била технологично осъществима и 
икономически ефективна. Равностойна по строгост цел за микробуси би била 
85 g CO2/km. Това би стимулирало инвестициите в микробуси със свръхниска 
въглеродна интензивност (хибридни, електрически), предпазвайки предприятията в 
Европа от непрестанно увеличаващите се цени на нефта, и би допринесло също така 
за намаляване на замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване, особено в 
градските райони, където микробусите са често използвани.
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Изменение 24
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г., с настоящия 
регламент се определя цел от 
100 g CO2/km за средните емисии за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства, измерени в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en

Обосновка

През ноември 2010 г. Комисията разкри намерението си да подложи на анализ 
осъществимостта на цел от 70 g CO2/km до края на 2025 г. за пътнически 
автомобили, както призова Европейският парламент преди тази дата. Равностойна 
по строгост цел за микробуси би била 100 g CO2/km. Забавяне при приемането на цел 
за 2025 г. би довело до опасността от недостатъчно време за подготовка на 
производителите на микробуси и отлагане на необходимите подобрения, които в 
дългосрочен план излизат по-скъпо или се ограничават.

Изменение 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г., с настоящия 
регламент се определя цел от 
100 g CO2/km за средните емисии за 
новия парк от леки търговски 
превозни средства, измерени в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 715/2007, 
приложение XII към 
Регламент (ЕО) № 692/2008 и мерките 
за прилагането му.“

Or. en

Изменение 26
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2a. Считано от 2025 г., с настоящия 
регламент се определя цел за 
средните емисии от нови леки 
търговски превозни средства в 
диапазона между 100 g CO2/km и 
115 g CO2/km, както е посочено в 
член 13, параграф 1.“

Or. en

Изменение 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 1 се добавя следният 
параграф:
„2б. За целите на измерването на 
емисиите от CO2, считано от 2016 г.,
процедурите за изпитване, 
установени от 
Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките 
за неговото прилагане, се заменят от 
световната процедура за изпитване 
на лекотоварните превозни средства 
(WLTP).“

Or. en

Изменение 28
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 500 нови леки търговски 
превозни средства, регистрирани в ЕС 
през предходната календарна година.“

„4. Разпоредбите на член 4, член 8, 
параграф 4, букви б) и в), член 9 и 
член 10, параграф 1, букви а) и в) не се 
прилагат по отношение на 
производител, който заедно с всички 
свои свързани предприятия отговаря за 
по-малко от 10 000 нови леки търговски 
превозни средства, регистрирани в ЕС 
през предходната календарна година.“

Or. ro
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Изменение 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Към буква з) от член 3, параграф 1 
се добавя следното:
„за целите на настоящата буква, 
считано от 1 януари 2016 г., се 
прилага новата световна процедура за 
изпитване на лекотоварните 
превозни средства;“

Or. en

Изменение 30
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 5 се заличава.

Or. en

Обосновка

Облекченията снижават целите за специфичните емисии на производителите чрез 
предоставяне на емисионни квоти за продажбата на превозни средства с емисии под 
50 g CO2/km. Фактът, че понастоящем в регламента електрическите превозни 
средства са считани за превозни средства с нулеви емисии, вече е значителен стимул, 
тъй като емисиите на електрическите превозни средства, изчислени по метода well-
to-wheel, са значително по-високи от 0 g CO2/km. Облекченията засилват 
изкривяването на средните специфични емисии от CO2, като застрашават 
екологичната обоснованост.
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Изменение 31
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 5 се заменя със следното:

„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:
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2014 г., 
— 3,5 леки търговски превозни 
средства през 2015 г., 
— 2,5 леки търговски превозни 
средства през 2016 г., 
— 1,5 леки търговски превозни 
средства през 2017 г., 
— 1 леко търговско превозно средство, 
считано от 2018 г.
За времетраенето на схемата за 
облекчения максималният брой нови 
леки търговски превозни средства със 
специфични емисии на CO2 под 
50 g CO2/km, който трябва да бъде 
взет предвид при прилагане на 
коефициентите, определени в 
първата алинея, не превишава 1 % на 
производител.“

Or. de

Изменение 32
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)



PE504.232v01-00 22/39 AM\925661BG.doc

BG

Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Член 5 се заменя със следното:
„Стимули за микробуси с ниски 
емисии
1. При изчисляване на средните 
специфични емисии от CO2 на 
производител:
целта за специфичните емисии за 
производител, който продава по-
малко от 4 % нови микробуси с ниски 
емисии, отделящи по-малко от 
50 g CO2/km, се намалява с:
— 4 g за производители, които 
продават по-малко от 1 % микробуси 
с ниски емисии;
— 3 g за производители, които 
продават по-малко от 2 % микробуси 
с ниски емисии;
— 2 g за производители, които 
продават по-малко от 3 % микробуси 
с ниски емисии;
— 1 g за производители, които
продават по-малко от 4 % микробуси 
с ниски емисии;
целта за специфичните емисии за 
производител, който продава повече 
от 4 % микробуси с ниски емисии, 
отделящи по-малко от 50 g CO2/km, се 
увеличава с:
— 2 g за производители, които 
продават повече от 4 % микробуси с 
ниски емисии;
— 3 g за производители, които 
продават повече от 5 % микробуси с 
ниски емисии;
2. Общият брой превозни средства за 
производител със специфични емисии 
от CO2 от 50 g CO2/km за 
предходната календарна година се 
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оповестява публично от държавите 
членки в годината на влизане в сила 
на настоящия регламент и 
впоследствие до 28 февруари всяка 
година.
3. В годината на влизане в сила на 
настоящия регламент и впоследствие 
до 28 февруари всяка година 
Комисията публикува доклад за 
предходната година относно 
въздействието на стимулите за 
микробуси с ниски емисии върху 
целите за специфичните емисии на 
производителите.“

Or. en

Изменение 33
Matthias Groote

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Добавя се следният член:

„Член 5а

През 2015 г. се въвеждат устройства 
за ограничаване на максималната 
скорост на превозните средства от 
категория N1 до 120 км/ч.“

Or. de

Изменение 34
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)
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Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Добавя се следният член:
„Член 5а
Устройства за ограничаване на 
скоростта
Считано от 2015 г. на всички нови 
леки търговски превозни средства се 
монтират устройства, които 
ограничават максималната скорост 
до 110 км/ч.“

Or. en

Обосновка

Микробусите са единствените търговски превозни средства, при които няма 
устройство за ограничаване на скоростта. Устройствата за ограничаване на 
скоростта неминуемо ще намалят емисиите, ще повишат безопасността на 
движението по пътищата и ще изключат елемента на нелоялна конкуренция между 
големите микробуси и малките камиони.

Изменение 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2в (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Добавя се следният член:
„Член 5а
Устройства за ограничаване на 
скоростта
До 2015 г. следва да се въведат 
устройства за ограничаване на 
максималната скорост на 
новопроизведените микробуси 
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категория N1 до 100 км/ч.“

Or. en

Изменение 36
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 6 се заменя със следното:
„При определяне на това доколко 
производителите спазват целите си 
за специфични емисии, посочени в 
член 4, специфичните емисии на CO2
на всяко леко търговско превозно 
средство, проектирано по начин, 
който му позволява да използва 
алтернативни горива, отговарящи на 
съответното законодателство на 
Съюза или на съответните 
европейски технически стандарти, се 
намаляват до 31 декември 2015 г. с 5 % 
с оглед на по-големите възможности 
по отношение на иновативните 
технологии за горива и по-ниските 
емисии при употребата на биогорива. 
Това намаление се прилага само в 
случаите, когато най-малко 30 % от 
станциите за зареждане с гориво в 
държавата членка, в която е 
регистрирано лекото търговско 
превозно средство, предлагат този 
вид алтернативно гориво при спазване 
на критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата, посочени 
в съответното законодателство на 
Съюза.“

Or. pl
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Обосновка

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

Изменение 37
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2в (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011 
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Добавя се следният член:
„Член 7а
Съответствие в експлоатация
1. Мерките за съответствие в 
експлоатация са целесъобразни, за да 
се гарантира, че икономията на 
гориво и емисиите от CO2 от 
пътническите автомобили при 
изпитването за типово одобрение 
отговарят на постижимите от 
същото превозно средство при 
нормални условия на използване.
2. Съответствието в експлоатация 
за CO2 се установява чрез изпитване 
до 2014 г. от трета страна, 
извършено от независим и 
сертифициран орган през цикъла на 
изпитване.
3. Ако измерената стойност за CO2
надвишава декларираната от 
производителя стойност с повече от 
4 %, се прилага член 10, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 715/2007.“

Or. en
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Изменение 38
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 39
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pl

Обосновка

Не може да се поставят ограничения пред иновативните технологии.

Изменение 40
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3б (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 12 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 12, параграф 2 буква в) се 
заличава.

Or. pl

Обосновка

Това изключение е нелогично и необосновано. 

Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Член 13 се изменя, както следва: заличава се
а) параграф 1 се заменя със следното:
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„В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на 
целите за специфичните емисии, 
условията и други аспекти от 
настоящия регламент с оглед 
определянето на цели за емисиите на 
CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г.“
б) параграф 6 се заменя със следното:
– втората алинея се заличава;
– третата алинея се заменя със 
следното:
„С цел да бъдат отразени възможни 
промени в регламентираната 
процедура за изпитване, която се 
използва за измерването на 
специфичните емисии на CO2, 
Комисията адаптира с делегирани 
актове формулите в приложение I в 
съответствие с член 15 и при 
спазване на условията в членове 16 
и 17, като гарантира, че при старите 
и новите процедури на изпитване се 
прилагат съпоставимо строги 
изисквания за намаляване на 
емисиите по отношение на 
производителите и превозните 
средства с различна полезност.“

Or. ro

Изменение 42
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на 
целите за специфичните емисии, 

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

нови леки търговски превозни средства 
за периода след 2020 г. Новата целева 
стойност се изчислява така, че да 
направи възможно постигането на 
целите, определени в „Пътна карта 
за постигането на Единно европейско 
транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“, включително намаление с 
60 % до 2050 г. на емисиите на ПГ от 
движението по пътищата. Това 
предложение се основава на новия 
световен цикъл за изпитване 
(WLDTP). Ако не се постигне 
споразумение по този стандарт до 
април 2014 г., предложението се 
основава на утвърдения цикъл за 
изпитване (NEDC). Предложението 
за нова гранична стойност на СО2
включва също така:
— оценка на жизнения цикъл на 
емисиите от СО2 от нови леки 
превозни средства, както е посочено в 
съобщението на Комисията от 
20 септември 2011 г., озаглавено
„Пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа“. 
Резултатите се вземат предвид при 
оценката на граничната стойност;
— данни за действителните емисии 
при движение (RDE).“

Or. de

Обосновка

Би било желателно въвеждането на всеобхватно изпитване на жизнения цикъл, което 
отразява действителните условия. Продължителният процес за вземане на решения 
обаче не следва да ни позволява да изпускаме от поглед целите за СО2.  Сега при 
новите модели двигатели и все по-ниските разходни норми емисиите на изходната 
тръба на последния шумозаглушител представляват по-малко от половината емисии 
на СО2 от леки търговски превозни средства, по-голямата част от тях сега се 
отделят в етапите на производство и рециклиране. Редица получени резултати 
сочат, че равнищата на действителните емисии са значително по-високи от 
отчетените в цикъла на изпитване.
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Изменение 43
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г., за да 
се постигне до 2025 г. цел в диапазона 
между 100 g CO2/km и 115 g CO2/km, 
освен ако не бъде надлежно 
обосновава по-ниска цел в светлината 
на използването на технологии с
ниски емисии и тяхното възприемане 
от пазара.
Въз основа на прегледа, който включва 
цялостна оценка на въздействието 
върху автомобилната промишленост 
и зависещите от нея промишлени 
сектори, ако е целесъобразно, 
Комисията прави предложение за 
изменение на настоящия регламент 
по начин, който е икономически 
ефективен и колкото е възможно по-
неутрален от гледна точка на 
конкуренцията, и гарантира 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза в борбата с изменението на 
климата.“

Or. en

Изменение 44
Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г. Тези 
цели са съгласувани с икономически 
ефективен път за постигане на 
дългосрочните цели на Съюза в 
областта на климата за 2050 г.“

Or. en

Обосновка

Дългосрочните цели с постепенно увеличаване на нивото на амбиция са важни за 
рамката в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и за 
постигане на целите на ЕС във връзка с емисиите за 2050 г. Тези цели са важни също 
така и за инвестиционната сигурност. Поради тези причини е необходимо това да 
бъде изразено по-ясно.

Изменение 45
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„Не по-късно от 2017 г. Комисията 
извършва преглед на целите за 
специфичните емисии, условията и 
други аспекти от настоящия регламент с 
оглед определянето на цели за емисиите 
на CO2 за нови леки търговски превозни 
средства за периода след 2020 г. въз 
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основа на нова процедура за изпитване 
и цикъл за изпитване, които вземат 
предвид хармонизираната световна 
процедура за изпитване на 
лекотоварни превозни средства.“

Or. en

Изменение 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„В срок до 31 декември 2016 г.
Комисията извършва преглед на целите 
за специфичните емисии, но не преди да 
бъдат изцяло определени новият 
цикъл и процедури за изпитване,
условията и други аспекти от настоящия 
регламент с оглед определянето на цели 
за емисиите на CO2 за нови леки 
търговски превозни средства за периода 
след 2020 г.“

Or. en

Изменение 47
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф:
„4a. Комисията ще оцени 
възможността за замяна на подхода 
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на изходната тръба на последния 
шумозаглушител, при който се 
отчитат само емисиите, свързани с 
производството и използването на 
гориво, с подход на жизнения цикъл, 
който включва емисиите от всички 
етапи на живот на превозното 
средство — от материалното 
производство до обезвреждането или 
рециклирането на излезлите от 
употреба превозни средства.“

Or. en

Изменение 48
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б) – тире -1 (ново)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– вмъква се следната алинея:
„С оглед да се гарантира, че 
действителните емисии са отразени 
задоволително и измерените 
стойности на CO2 са строго 
съпоставими, Комисията в 
съответствие с член 14, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 715/2007 
гарантира, че елементите в 
процедурата за изпитване, които 
имат съществено влияние върху 
измерените емисии от CO2, са строго 
определени и са премахнати 
гъвкавите възможности при 
изпитването.“

Or. en
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Изменение 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„С цел да бъдат отразени възможни 
промени в регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, Комисията адаптира с 
делегирани актове формулите в 
приложение I в съответствие с член 15 и 
при спазване на условията в членове 16 
и 17, като гарантира, че при старите и 
новите процедури на изпитване се 
прилагат съпоставимо строги 
изисквания за намаляване на емисиите 
по отношение на производителите и 
превозните средства с различна 
полезност.“

„С цел да бъдат отразени възможни 
промени в регламентираната процедура 
за изпитване, която се използва за 
измерването на специфичните емисии 
на CO2, Комисията адаптира с актове за 
изпълнение формулите в приложение I 
в съответствие с член 15 и при спазване 
на условията в членове 16 и 17, като 
гарантира, че при старите и новите 
процедури на изпитване се прилагат 
съпоставимо строги изисквания за 
намаляване на емисиите по отношение 
на производителите и превозните 
средства с различна полезност.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 50
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б) – тире 2a (ново)
Регламент (ЕО) № 510/2011
Член 13 – параграф 6 – алинея 3а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– вмъква се следната алинея:
„С цел да се провери, че емисиите от 
CO2 на серийно произвежданите 
превозни средства съответстват на 
стойностите на одобрения тип, се 
гарантира, че стойностите на 
челното аеродинамично 
съпротивление и на съпротивлението 
при търкаляне са получени от 
превозното средство, за което се 
проверява съответствието на 
серийното производство.“

Or. en

Изменение 51
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. en

Обосновка

Микробусите са един от най-бързо нарастващите източници на емисии от парникови 
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газове (ПГ) в транспорта с увеличение от 26 % между 1995 и 2010 г. С цел 
противодействие на увеличаващите се емисии от CO2 от микробуси се изискват 
строги цели за емисиите от CO2. Представеният от Комисията анализ показва, че 
целта от 147 g CO2 би била недостатъчна. Цел от 110 g CO2/km би отговаряла на цел 
от 80 g CO2/km при автомобилите. Техническият анализ показва, че подобна цел е 
технологично осъществима и икономически ефективна за обществото и 
потребителите.

Изменение 52
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2

M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2, минус 300 kg

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. pl

Обосновка

Член 13, параграф 2 не посочва как трябва да се определи параметърът М0 като 
средна маса за дадено множество от превозни средства. Предложението за 
намаляване на тази стойност с 300 кг се основава на следното изчисление: СО2 = 175 
+ а × (М — Мо), където CO2 (лявата страна на равенството) е равно на 147 g/km. 
Така M0 = 2610 кг и a = 0,093, което ни дава стойност на M0 = 2310 кг. Следователно 
в новата формула, която трябва да се прилага след 2020 г., стойността за M0 следва 
да бъде 2310 кг.

Изменение 53
Yannick Jadot
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = 0,093.“

Or. en

Обосновка

В наскоро публикувано проучване на AEA-Ricardo се доказва, че цел от 60 g СО2/km за 
пътнически автомобили през 2025 г. би била технологично осъществима и 
икономически ефективна. Равностойна по строгост цел за микробуси би била 
85 g CO2/km. Това би стимулирало инвестициите в микробуси със свръхниска 
въглеродна интензивност (хибридни, електрически), предпазвайки предприятията в 
Европа от непрестанно увеличаващите се цени на нефта, и би допринесло също така 
за намаляване на замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване, особено в 
градските райони, където микробусите са често използвани.

Изменение 54
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕС) № 510/2011
Приложение I – точка 1 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В точка 1 от приложение I се 
добавя следната буква:
„ва) считано от 2025 г.:
специфични емисии на CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
където:
M = масата на превозното средство в 
килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно 
член 13, параграф 2
a = *
(* отговарящо на 100 % наклон).“

Or. en


